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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Видавнича галузь східноєвропейського регіону 

– унікальне середовище, яке, попри зорієнтованість на розвиток, опинилося на 

перетині цивілізаційних зламів. Складна економічна ситуація, постійне 

переживання глобальних потрясінь, відсутність стабільності, економічні та 

суспільно-політичні катаклізми спричинили хвилеподібні коливання, 

спонукаючи видавців до пошуку оновлених стратегій діяльності зі швидким 

ефектом проявлення, до застосування радикальних інновацій. Останні мають 

потужний потенціал для докорінних змін у галузі з метою її виведення на новий 

рівень розвитку завдяки мобілізації зусиль і застосуванню міжгалузевих, 

міжнаукових здобутків, що сприятимуть подоланню викликів.  

Дослідники переконані, що «відповіддю на виклики ХХІ ст., нової 

історичної епохи стане дев'ятий вал радикальних інновацій, який змінить 

обличчя і структуру суспільства і результатом якого буде становлення 

інтегральної, гуманістично-ноосферної цивілізації» [259, с. 122]. Водночас їх 

недопрочитаність уже призводить до ігнорування цивілізаційних викликів, які 

сформувались під потужним впливом цифрової культури, звужуючи простір 

друкованої книги, змінюючи читача, екстраполюючи внутрішньогалузеві 

проблеми назовні. «Новітні комунікаційні технології радикально вторглися в 

мотиваційний простір і характер діяльності автора, видавництва та читача» [393, 

с.3]. Радикальність як форма змін, що культивується як можливість досягнення 

швидкого результату та суттєвого оновлення галузі, з одного боку, надзвичайно 

лякає видавців своєю непередбачуваністю, неможливістю синхронізувати її з 

реаліями існуючих стратегій розвитку. З другого боку, вона є викликом, який 

потребує надзусиль і повної зосередженості на прорив, унеможливлюючи 

ведення бізнесу без орієнтування на постійне оновлення. Ризики від 

запровадження  радикальних інновацій непрогнозовані, водночас їх, без 
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перебільшення, можна назвати поштовхом до трансформації, яка призводить до 

появи нового споживача, продукту, ринку. 

Відсутність теоретичної бази для осмисленого розвитку видавничої 

інноватики. Це проявляється через відсутність дефініційної бази, яка б дозволяла 

окреслити її понятійне поле; оціночних критеріїв та типологічного поля; 

класифікацій інновацій у видавничій діяльності. Поява поодиноких розвідок у 

період ігнорування  нововведень – це велике досягнення наукової думки, яке 

необхідно культивувати, саме з цією метою робимо комплексне теоретичне 

дослідження, якого до цього часу створено не було. 

Низький рівень впровадження інновацій та трансформаційних зусиль, а 

відтак несформованість ефективної стратегії розвитку видавничого комплексу та 

відсутність продуманої програми перспективного вдосконалення призводить  до 

хаотичного функціонування галузі на межі виживання. Проведені первинні і 

вторинні дослідження засвідчили, що у країнах східноєвропейського регіону 

простежується  відсутність продуманої політики розвитку галузі, стратегії з 

популяризації читання та системи інформування про видавничий асортимент. 

«Вичерпаність традиційного і нестійкість нового, невиразність орієнтирів, 

дефіцит успішних досвідів і прогностичних напрацювань є найсуттєвішими 

причинами низької ефективності адаптаційних і конкурентних заходів 

видавництв. Несформованість когнітивних і ділових структур, без яких 

неможлива системна діяльність, робить видавництва і галузь слабосилими перед 

стримувальними і руйнівними чинниками» [392, с.3]. Пошук відповідей на ці 

виклики передбачає розв’язання таких теоретичних і практичних проблем: 

Недостатньо ефективна аналітико-прогностична політика видавництв 

щодо подолання контекстозалежності і різноглибинних, різноспрямованих, 

різномасштабних викликів «з урахуванням глобальних і ситуативних контекстів, 

які дедалі більше посилюватимуть свою значущість» [394, с.5]; попереджених 

дефіцитом ефективних практик, креативного їх забезпечення та  проривних ідей, 

які дозволять вийти на новий рівень побудови бізнес-моделей. 
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Недостатній інтерес до вивчення запитів та вподобань читацької 

аудиторії призводить до нерозуміння потреб, перенасичення ринку 

малозатребованою літературою, пересторога щодо впровадження технологічних 

інновацій з метою створення комфортних форматів та сервісів для зручного 

користування книгою і, як наслідок, поглиблення апатичних настроїв та 

зниження читацької активності. Важливість для виробників видавничої 

продукції розуміння запитів власної аудиторії підкреслюється українською 

дослідницею Т. Крайніковою. «У сучасному бізнесі (не тільки в царині медіа) 

розвивається маркетинг на основі банку даних — маркетинг стосунків, 

спрямований на те, щоб втримати і примножити клієнтів. Однак цей тренд ще не 

зачепив український медіабізнес» [252, с. 8]. Відповідно рішення про випуск або 

перевипуск продукції приймається інтуїтивно або спираючись на досвід 

конкурентів. Вимірювання аудиторії у країнах Західної Європи та США, як 

справа витратна, проводиться соціологічними маркетинговими компаніями або 

державою, а отримані дані суб'єкти видавничого ринку використовують для 

власної роботи. Для країн східноєвропейського регіону – це серйозна проблема, 

яка потребує негайного розв'язання. Вирішення її дозволить подолати кризу 

відсутності зв'язку між читацькими потребами і видавничими зусиллями. 

Фіксуються зміни читачів під форсованим впливом засобів масової комунікації і 

водночас, аналітичні дослідження та статистичні показники відзначають 

відставання видавців від необхідних концептуальних перетворень, їх 

некомпетентністю щодо виживання в умовах конвергентного середовища. Їм 

бракує здатності «працювати на основі певних концепцій, конгруентних як 

актуальним потребам, інтересам, уподобанням медіаспоживачів, так і на баченні 

подальшого розвитку цих патернів» [252, с.65]. Запропонований дослідницею 

підхід варто перенести і на діяльність суб'єктів видавничої галузі, що дасть 

можливість зберегти значення книги як сакральної, культуральної та медіарної  

одиниці. 

Неусвідомлення ролі комунікаційних та технологічних інновацій, 

ігнорування здобутків отриманих завдяки впровадженню інновацій – негативна 
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практика, яка починає укорінюватись у бізнесових концепціях подальшого 

розвитку галузі, що призводить до стагнації. Нововведення та трансформації 

дозволяють підприємствам використовувати нові конкурентні прийоми, 

продукти, моделі поведінки та способи виробництва. Розв’язання цієї проблеми 

потребує запровадження кластерного підходу до інновацій, коли йдеться про 

сукупність базових інновацій, що реалізується в єдиний період часу.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Проблематика дисертації пов’язана із науковою темою № 06БФ045-

01 «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: методологія, 

термінологія і стандарти» Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та № 11БФ045-01 «Український медійний 

контент у соціальному вимірі» згідно з планом наукової роботи Інституту 

журналістики. Робота відповідає навчальній і науковій проблематиці кафедри 

соціальних комунікацій. 

Гіпотези дослідження. У ході дослідження висунуто три гіпотези: 

1. Видавнича справа східноєвропейського регіону переживає новий етап, який 

відзначений кардинальними трансформаціями галузі, що потребують 

вироблення докорінно іншого стратегічного, метанаративного, 

концептуального, контекстного поля з метою збереження значеннєвої 

ємності видавництва та видавничої продукції у зорієнтованому на інновації  

середовищі.  

2. Інновації у видавничій справі породжують трансформацію видавничої галузі 

і стають важливим компонентом подальшого її ефективного розвитку, що 

підтверджує їх здатність бути не тільки джерелом існування галузі, а й стати 

мотиватором розвитку та інструментарієм з антикризових заходів. Інновації 

– це поштовх, що породжує трансформацію видавничої галузі і стає 

важливим компонентом її подальшого розвитку. Теоретична модель 

видавничої інноватики повинна будуватися на визначенні системної 

взаємозалежності розвитку галузі та появи актуальних трансформацій від 
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запровадження інновацій, які стають визначальним атрибутом економічної 

рівноваги суб’єктів видавничого бізнесу. 

3. Продуктивність кожної інновації у видавничій галузі визначається 

конкретним соціально-економічним контекстом, тому актуальні 

трансформації та інновації є контекстозалежними. 

Мета дослідження — формування теоретичної бази актуальних 

трансформацій та інноваційних детермінант видавничої галузі 

східноєвропейського регіону.   

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

 проаналізувати фахову літературу з основної проблематики дисертації, 

з’ясувати позиції зарубіжних та вітчизняних дослідників з питань теорії 

інноватики, інновацій у видавничій галузі, актуальних трансформацій 

видавничої галузі та напрямів інноваційного розвитку; 

 вивчити досвід функціонування видавничих галузей Білорусі, Польщі, Росії 

та України — з’ясувати притаманні їм проблеми, простежити 

трансформаційні процеси ринків; 

 дати визначення понять видавничі інновації, інновації у видавничій справі, 

інновації у видавничій діяльності, радикальні інновації, продакт-плейсмент, 

буктрейлер, друк на вимогу, сервіс самопублікації; 

 дослідити механізми ефективного впровадження і функціонування 

інновацій у просторі видавничої галузі; 

 описати сучасні інноваційні практики видавництв східноєвропейських 

країн; 

 визначити і схарактеризувати ключові напрями інноваційного розвитку 

видавничої діяльності східноєвропейського регіону; 

 сформулювати прогнози розвитку видавничого сектору країн 

східноєвропейського регіону з урахуванням ефекту від запровадження 

перспективних інноваційних видавничих практик; 
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 оцінити можливості розвитку інноваційних процесів на книжковому ринку і 

перспективи їх розвитку при різних змінах ринкової кон’юнктури. 

Об’єкт дослідження — видавничий сектор країн Східної Європи на 

прикладі Білорусі, Польщі, Росії та України. 

Предмет дослідження — інноваційні детермінанти та зумовлені 

інноваціями актуальні трансформації сучасної видавничої галузі 

східноєвропейського регіону. 

Джерельна база дослідження. У дисертації використані як теоретичні 

джерела (наукові праці), так і практичні джерела (дані вторинних і власних 

емпіричних досліджень). 

Основною теоретичною  базою дисертаційного дослідження стали праці: 

з проблем загальної теорії інновацій (Г. Азгальдов, Л. Андросюк, Л. Баєв, 

Ф.Бездудний, С. Бровко, В. Вінокурова, Ж. Дармілова, П. Друкер, В.Кінгстон, 

В.Комаров, М. Кондратьєв, Д. Костін, Ф. Котлер, С. Кузнец, Л.Лозовський, К. 

Макконнел, Ф. Ніксон, К. Прахалада, Г. Смірнова, К. Сорокін, О.Сухорукова, Ю. 

Суховей-Хамм, Б. Твісс, А. Тойнбі, Е. Тоффлер, Й. Шумпетер, Ю. Яковец); 

з питань актуальних видавничих трансформацій (О. Афанасенко, 

І.Балахнін, А. Бессараб, Г. Богута, А. Васькін, В. Веселова, Я. Владарчик, 

Р.Владімірська, В. Вуль, М.-Л. Галісіан, Д. Гаммел, Р. Гіляревський, 

Л.Городенко, Дж. Даріус,  Б. Дурняк, М. Женченко, Л. Зіміна, В. Іванов, 

Дж.Кларк, М. Кулак, Р. Ленем, К. Маліношевська, В. Маркова, О. Мелещенко, 

З.Партико, К. Раттан, В. Різун, Ф. Романо, Я. Сошинська, Є. Тіра, В. Теремко, 

Л.Швайка, В. Шпак, Н. Ховард; 

з питань видавничої інноватики (І. Баренбаум, М. Галенко, О. Горлова, 

Г.Грет, Л. Гейл, Б. Гольгер, А. Іонов, Є. Канченко, Н. Кесарева, 

Я.Котляревський, С. Курашова, М. Мак-Люен, О. Мельников, Дж. Меркоскі, 

О.Микитів, В. Морохова, Б. Никифорук, Н. Передрієнко, В. Різун, Л. Рудакова, 

Д. Степанов, О. Сухорукова, В. Теремко, Дж. Томпсон, Н. Халякіна). Їх можна 

розділити на дві групи та стверджувати, що інновації в них досліджуються на 

мікро- та макрорівнях. Прикладний характер більшості праць дозволяє 
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зорієнтуватися на унікальному прикладі, конкретній ситуації і водночас 

позбавляє масштабності бачення явища, розуміння контекстів і детермінант, 

можливості вплести його в загальну систему координат. 

Практичними джерелами для дисертації стали результати соціологічних 

досліджень, спрямовані на виявлення особливостей розвитку видавничої 

діяльності у країнах східноєвропейського регіону та виявлення оцінки 

впровадження інновацій у видавничу галузь, уподобань і запитів цільових 

аудиторій. Досліджено результати 100 статистичних і вторинних соціологічних 

медіадосліджень Державної служби статистики України, Індустріального 

телевізійного комітету, Інституту Горшеніна, проекту Book Platform, 

Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Analiz, КМІС, Центру Разумкова, Левада-

центра, Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, компаній 

GfK Ukraine, Research & Branding Group, групи «Рейтинг», Instytut  książki, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Книжкової 

палати України імені Івана Федорова, Российской книжной палаты, 

Нацыянальной кнiжной палаты Беларусi, Polska Izba Książki та ін. 

Проведене дослідження наукових праць та статистичних обрахунків не 

виявило робіт, де б вичерпно висвітлювалася проблематика актуальних 

трансформацій та інноваційних детермінант у видавничій галузі країн Східної 

Європи, пропонувалися чіткі підходи до оцінки її стану, елементів, типів, 

чинників, що впливають на розвиток галузі. Видавнича галузь нагально потребує 

генерування адекватних сучасним викликам ідей та концепцій діяльності. Однак 

теоретики і практики часто ставлять під сумнів доцільність запровадження 

кардинальних трансформацій, вважаючи, що їх радикальна новизна призведе до 

необхідності відмовлятись не тільки від застарілого, а й від суцільної 

зорієнтованості на традиціоналізм, вимагаючи працювати в незрозумілому 

конвергентному середовищі й орієнтуватись на створення і генерування 

різноформатного контенту. Східноєвропейська теорія видавничої справи, 

особливо це твердження буде актуальним для Білорусі й України, опинилась у 

ситуації часткового теоретичного вакууму, існування поняття або явища на 
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практиці не гарантує його аналізу та фіксування у теоретичній площині, відтак 

відбувається постійне потрапляння в поле псевдонауковості, коли історія галузі 

перебуває в центрі уваги наукових шукань, а сучасні тенденції й явища 

позбавляються права на обговорення і вироблення їх розуміння в 

дослідницькому середовищі. До того ж стає зрозумілим, що аналіз сучасного 

стану видавничої галузі виявляється неможливим з позицій 

монодисциплінарного підходу, який прогнозовано виявляється методологічно 

обмеженим і спирається на застаріле поняттєве забезпечення.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1991 по 2014 рр. 

Вибір цього періоду є не випадковим, а зумовлений кардинальними 

політичними, економічними змінами в країнах Східної Європи, які призвели до 

переоцінки цінностей, зміни бізнес-моделей та тематичної і економічної кризи 

видавничої справи.  

Територіальні рамки дослідження. Дослідження ґрунтується на аналізі 

інновацій у видавничій справі Білорусі, Польщі, Росії, України із застосуванням 

досвіду видавців західноєвропейських країн — законодавців інноваційних 

практик. 

Методи дослідження. Означені мета і завдання дисертаційної роботи 

мотивують необхідність комплексного підходу до обрання ефективних методів 

дослідження. Для вирішення прикладних та теоретичних дослідницьких намірів 

використовували наступні загальнонаукові та емпіричні методи:  

 аналіз дав змогу провести уявний поділ на складники поширених у країнах 

Східної Європи актуальних трансформацій задля предметного їх вивчення 

та подальшого узагальнення виокремлених особливостей, а синтез дозволив 

здійснити зведення в ціле у вигляді моделей інноваційного розвитку. 

Порівняльний аналіз актуальних трансформацій та інноваційних змін 

видавничої галузі країн східноєвропейського регіону дослідниками раніше 

не проводився, найчастіше здійснювалась порівняльна характеристика 

темпів розвитку пострадянських країн; 
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 метод класифікації допоміг упорядкувати інновації у видавничій справі та 

сприяв визначенню взаємозв’язків між ними, дозволив описати процес 

творення системи класифікаційних груп у мережі актуальних 

трансформацій;  

 аксіологічний метод використовувався у дослідженні для з’ясування 

значущості тих чи інших інноваційних явищ, процесів, технологій для 

суб’єктів видавничої галузі і споживачів видавничої продукції; 

 метод компаративного аналізу застосовувався для порівняння інноваційних 

змін, що відбуваються у країнах Східної Європи, що дозволило вперше 

говорити про спільне і відмінне у розвитку галузей в умовах актуальних 

трансформацій, визначити глибину проникнення інновацій та їх 

результативність для конкретного національного ринку і  

східноєвропейського регіону; 

 метод семантичного аналізу — для уточнення понятійного апарату 

предметної сфери дослідження; 

 гіпотетико-дедуктивний метод використовувався для з’ясування генеалогії 

досліджуваних явищ та прогнозування шляхів розвитку національної 

видавничої галузі; 

 методи наукового прогнозування дозволили провести визначення 

перспектив розвитку інноваційної системи в новому комунікаційному 

просторі. 

З низки емпіричних методів вважали за доцільне використати такі: 

анкетування, вторинний аналіз соціологічних даних, фокус-групові дискусії, веб-

опитування. 

 вторинний аналіз соціологічних даних був застосований з метою вивчення 

даних у вільному доступі, що були отримані шляхом збору інформації з 

різних джерел. Проводилося вивчення результатів соціологічних 

досліджень, спрямованих на виявлення й оцінку впровадження інновацій у 

видавничу галузь, а також аналіз уподобань і запитів цільових аудиторій. 

Досліджено результати 100 статистичних і вторинних соціологічних 
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медіадосліджень Державної служби статистики України, Інституту 

Горшеніна, Інституту соціології НАН України, КМІС, Центру Разумкова, 

Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, компаній GfK Ukraine, 

Biblioteka Analiz, Федерального агентства з друку та масових комунікацій, 

Міністерства інформації республіки Білорусь, Instytuty książki, Biblioteka 

Narodowa. 

 анкетування респондентів проводилося з метою визначення емпіричних 

індикаторів та практичних маркерів під час установлення значеннєвої 

ємності поняття технологічні інновації серед діючих та майбутніх фахівців 

галузі загалом та конкретних радикальних інновацій у видавничій справі у 

споживачів даної продукції: опитування «Електронна книга», «Технологічні 

інновації» проводились серед студентів з 1-го по 4-ий курси бакалаврату 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інституту 

філології та масових комунікацій Відкритого університету розвитку людини 

«Україна»; філологічного факультету Донецького національного 

університету (в опитуванні взяли участь 633 респонденти, яким було надано 

можливість заповнити розгорнуту анкету з 26 питань). 

 два веб-опитування на сайті Подробиці (http://podrobnosti.ua/voting): «Чи 

читаєте ви книги?» (червень 2014 р. — лютий 2015 р.; 8 956 респондентів), 

«Як ви  ставитесь до електронної книги?»  (червень 2014 р. — лютий 2015 

р.;  9 768 респондентів); 

 фокус-групові дискусії у листопаді 2012 р.  на тему «Видавничі інновації: 

ідентифікація у просторі». Учасниками фокус-груп стали студенти 4-

го курсу бакалаврату спеціальності «Видавнича справа та редагування» 

Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; Інституту філології та масових комунікацій Відкритого 

університету розвитку людини «Україна»; філологічного факультету 

Донецького національного університету; факультету філології та 

http://podrobnosti.ua/voting
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журналістики Херсонського державного університету; філологічного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

 дискурс-аналіз рекламацій — зібрано 2345 відгуків інтернет-користувачів 

про читацьку активність, електронні і друковані книги, а також проведений 

дискурс-аналіз проблематики електронного книговидання в Мережі (понад 

1000 дописів). 

Наукова новизна дисертації. У результаті проведеного дослідження 

Вперше: 

 узагальнено досвід упровадження інноваційних технологій у світовій 

видавничій справі на прикладі країн Східної Європи з застосування досвіду 

західноєвропейських країн, що дозволить створити цілісне уявлення про 

значення інновацій для розвитку видавничої галузі; 

 дано комплексне тлумачення понять інновації у видавничій справі, інновації 

у видавничій діяльності, видавничі інновації, радикальні видавничі 

інновації, продакт-плейсмент, буктрейлер, друк на вимогу, сервіс 

самопублікації; 

 обґрунтовано в межах терміносистеми теорії видавничої справи поняття 

«інновації у видавничій справі»; 

 визначено ключові напрями інноваційного розвитку  видавничої діяльності 

східноєвропейських країн; 

 розроблено теоретичну концепцію інноватики у видавничій справі; 

 проведено спостереження над реаліями і проблемами сучасного 

видавничого ринку, яке дало можливість змоделювати перспективні 

інноваційні видавничі практики; 

 здобуто нові фундаментальні знання про контекстуальну зумовленість, 

сутнісну специфіку, когнітивні джерела і сфери застосування видавничих 

інновацій як засобу розширення можливостей видавництва щодо переходу в 

майбутнє через подолання несприятливих обставин; 

 випрацьовано становлення теорії видавничих інновацій; 
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 з’ясовано детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях видавничої 

діяльності та принципи функціонування галузевих інновацій; 

 здійснено розробку методичних рекомендацій з оцінки можливостей і 

перспектив розвитку інноваційних процесів на книжковому ринку, і на їх 

основі – виділено фактори й умови, що забезпечують ефективне управління 

та моніторинг інноваційних процесів у видавничій справі. 

Удосконалено: 

 теоретико-методологічний та емпіричний інструментарій вивчення 

інноватики як частини теорії видавничої справи; 

 термінологічну систему теорії видавничої справи; 

 теорію видавничого маркетингу. 

Набули подальшого розвитку: 

 теоретичні та практичні підходи до визначення ефективності впливу 

актуальних трансформацій на розвиток видавничої галузі; 

 теорія аудиторії, де основний акцент зроблено на маркетингову 

орієнтованість на споживача, на фрагментовану аудиторію; 

 теорія когнітивного дисонансу; 

 теорію маркетингової комунікації через розширення уявлень про 

інноваційні комунікаційні канали. 

Наукова достовірність результатів дослідження засвідчена зібраними 

емпіричними даними, представленими у вигляді діаграм і таблиць, фактичним 

матеріалом, репрезентативністю джерельної бази, наведеними у додатках. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у здатності 

використати результати для розроблення ефективної стратегії функціонування 

видавничої галузі в умовах глобальних трансформаційних змін і цивілізаційних 

викликів. Отримані наукові узагальнення та висновки можуть стати у нагоді під 

час вивчення курсів: «Теорія видавничої справи», «Видавничий вимір читання», 

«Видавничий маркетинг», «Видавничий менеджмент», «Контент книжкового 

видання», «Видавничі інновації», «Видавничі стратегії», «Видавничі 
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комунікації». Стануть корисними вони і для подальших досліджень із 

видавничої справи, соціальних комунікацій, книгознавства. 

Ідеї викладені в дослідженні можуть бути корисні для застосування у 

державних цільових програмах з удосконалення видавничої галузі. Для 

видавничої практики висловлені положення стануть узагальненням цінного 

вітчизняного і світового досвіду.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, викладені в 

дисертації, обговорювалися на засіданнях кафедри соціальних комунікацій та 

Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні положення і висновки дослідження були 

виголошені на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, вебінарах: 

Міжнародні науково-практичні конференції:  

XV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-

поліграфічної галузі (Український науково-дослідний інститут спеціальних видів 

друку (м. Київ), 14 березня 2012 р.); «Українські медіа 2012: проблеми 

моделювання медійного контенту» (Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 5 квітня 2012 р.); 

«Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы (Белорусский 

государственный университет. Институт журналистики, 5-6 декабря 2013 г.); 

«Прикладні соціально-комунікаційні технології». ІV Міжнародна науково-

практична конференція (Київський національний університет культури і 

мистецтв  Інститут журналістики та міжнародних відносин,  1-2 листопада 2014 

р.); 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції:  

Всеукраїнській науково-практична конференції «Критерії діагностики та 

методики розрахунку впливу медіа» (Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); 

«Український інформаційний простір у світовому контексті:  набутки, проблеми, 

перспективи» (Київський національний університет культури і мистецтв  

Інститут журналістики та міжнародних відносин, 24 квітня 2014 р.); Критерії 
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діагностики та методики розрахунку впливу медіа. Всеукраїнська науково-

практична конференція (Інститут журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); «Соціум. Медії. 

Книжність» Всеукраїнська науково-практична конференція (Інститут 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

23-24 квітня 2014 р.); «Український інформаційний простір у світовому 

контексті:  набутки, проблеми, перспективи» (Київський національний 

університет культури і мистецтв  Інститут журналістики та міжнародних 

відносин, 17 квітня 2013 р.); «Світ соціальних комунікацій». Третій 

Міжнародний симпозіум (Київський міжнародний університет, 19 квітня 2013 р.) 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 20 публікаціях 

у фахових наукових виданнях ВАК України та 5 зарубіжних публікацій, а також 

монографії «Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі». Усі 

структурні частини дослідження забезпечені публікаціями. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена завданнями і специфікою 

предмета дослідження, а також логікою пізнання наукової проблеми. Дисертація 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел (512 позиції). Повний обсяг дисертації становить 488 сторінок, основний 

зміст викладено на 387 сторінках. 
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Розділ 1. 

ІННОВАЦІЇ — РУШІЙ ОНОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1. Наукова рецепція трансформацій видавничої сфери 

 

1.1.1. Видавничий простір східноєвропейського регіону як простір 

трансформацій 

Сучасна видавнича справа — це простір актуальних трансформацій та 

інновацій, запровадження яких дає можливість розвиватися, долати конкурентні 

виклики, балансувати в період стагнації, створюючи нові конфігурації бізнес-

моделей. «Розвиток суспільства у ХХІ ст. повністю залежить від масштабної та 

глибокої інформатизації, традиційною складовою якої виступає видавничо-

поліграфічна галузь. Вона відіграє важливу роль у національно-культурному 

відродженні нації, формуванні політичної культури, забезпеченні освітнього 

рівня, обміні здобутками і досвідом, сприяє поліпшенню якості продукції та її 

просуванню на ринку» [448, с. 61]. Суттєва ідеологічна, значеннєва, культурно-

історична і суспільна роль видавничої справи дає підстави означувати її як 

генератора прогресу, «дзеркало економічного і суспільного розвитку» [448, с. 

61]. Дослідники переконані, що саме креативна синергетика форм буття і 

просування книги може змінити сутнісне її сприйняття у суспільстві, призводячи 

до відродження потенціалу через оновлені форми існування тексту. Видавництво 

і книга — дві константи, які, у зв’язку з безперервністю розвитку суспільства, 

зазнають надзвичайно потужних змін, потрапляючи у вектор 

загальноцивілізаційних трансформацій, оприявнюючи потяг до генерування 

проривних, випереджальних ідей-концептів, що у подальшому, зреалізувавшись 

на практиці, дозволять подолати виклики теперішнього і майбутнього, змінюючи 

мотиваційний простір існування інновацій. Місія сучасного видавництва — 

посилення статусності читання і ролі книги в інформаціональному (термін 

М. Кастельса) суспільстві. Для досягнення поставленої мети необхідно 

ініціювати інноваційний розвиток підприємства, що повинно стати «невід’ємною 
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частиною його основної діяльності, так як сприяє підвищенню рівня 

конкурентоздатності продукції і підприємства в цілому» [414, с.  9]. Зміни 

відбуваються повсюдно, трансформації – новий тренд сучасного суспільства, 

позначений різною інтенсивністю, глибиною проникнення та силою впливу, що 

водночас виступає як потужний мотиватор і генератор нових проривних ідей. 

Світовий видавничий ринок гетерогенний за своєю суттю, регіонально 

зонований, відзначений різними принципами країнного функціонування, 

індивідуальними особливостями  становлення і розвитку, масштабністю і 

динамікою, існуванням унікальних досвідів вартих наслідування. Ціннісним є 

досвід лідерів світового книговидання, який можна екстраполювати на 

національні реалії з метою вироблення нових стратегій розвитку. Спостереження 

дослідників фіксують, що світовий видавничий ринок не можна вважати 

простим механічним конгломератом національних ринків, пов’язане це з їх 

зовнішньоторговельними зв’язками, які проявляються через імпорт та експорт 

книжкової продукції, продаж авторських прав, ліцензій на переклад. Отже, 

світова видавнича галузь обов’язково повинна сприйматись як ємне поняття, 

важливим складником якого є видавнича галузь східноєвропейського регіону. 

Поняття «східноєвропейський регіон» — геополітичне, вживається на 

позначення зведеного кластера, що формується завдяки неоднорідному 

об’єднанню сукупності підкластерів-країн на основі схожої фінансово-

економічної архітектури, в яких відбулися хронологічно близькі та історично 

подібні політичні зміни. Попри дискусійний характер терміна, застосовуємо його 

не випадково, а у зв’язку з необхідністю чітко ідентифікувати країни за певним 

географічним розташуванням, адже науковці відзначають, що регіон — це 

передусім ознака певних глобалізованих територіальних координат. 

Підтвердження цього визначення знаходимо в концепції американських учених 

П. Джеймса і Дж. Мартіна, які однією з важливих ознак поняття називають 

відсутність чітких кордонів. Відповідно до завдань дослідження використовуємо 

термін і у стратегічному значенні, з метою моделювання узагальненої картини 

закономірностей розвитку і специфіки функціонування певного регіону, що 
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надзвичайно важливо як для світового книговидання, де розвиток відбувається 

неоднорідно і найчастіше зумовлений суспільно-політичними та економічними 

процесами в країнах, а також позначений прагненням до інтернаціоналізації 

виробництва; так і для регіонального видавничого бізнесу, який орієнтується на 

найкращі світові галузеві досягнення.  

Термін тривалий час еволюціонував, адже першим почали використовувати 

поняття «Серединна Європа», введене Ф. Науманном. Концепцію для пояснення 

цього терміна розробили французькі просвітники, які стали говорити про «іншу 

Європу», аби протиставити і показати переваги західноєвропейської цивілізації.  

Єдиної думки щодо сутнісного наповнення поняття так і не було 

сформульовано. Проведений критичний аналіз наукових концепцій засвідчив 

існування кількох підходів до його трактування, в основу яких було покладено 

культурологічний, географічний, політичний та інші критерії. Проте кожен із 

них окремо не дає змоги об’єктивно описати сутнісне наповнення терміна, 

провокуючи формування штучного уявлення. Аналіз дав можливість 

стверджувати, що перевагу необхідно надавати геополітичному критерію, бо 

ознака спільного географічного розташування визначається політичними 

домовленостями. Суттєвим застереженням повинно стати розуміння, що попри 

все «визначення країн Східної Європи знаходиться все ще в стадії географічної, 

етнічної і конфесійної обумовленості, що підтверджує історично сформовану 

плутанину і політичний суб’єктивізм даного поняття» [97]. Така 

неоднозначність, корелятивність і контекстозалежність терміна зафіксовані і в 

документах Організації Об’єднаних Націй, де утверджується переконання про 

ототожнення просторових утворень з соціальною і культурною конструкціями. 

Регіональне зонування є надзвичайно важливим, бо дозволяє виявити специфіку 

розвитку як окремої зони, так і цілого утворення. До того ж епоха глобалізації 

засвідчує неможливість розглядати як сектори економіки, так і певні країни, 

відокремлено, в ізоляції від макрооточуючого конкурентного середовища. 

Сприяє цьому однонаправлена або взаємна інтеграція видавничої галузі у 

регіональний та світовий видавничий простори, що розширює її можливості, 
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сприяє взаємозбагаченню та взаємообміну. Отриманий досвід дозволяє 

проводити реструктуризацію галузі відповідно до нових координат.  

Дослідник політичної трансформації посткомуністичних країн Центральної 

та Східної Європи М. Баранов подає перелік країн, які входять до 

східноєвропейського регіону, відповідно до авторського твердження, виділяючи 

їх за географічним критерієм, і, водночас, акцентуючи увагу на політичних 

перерозподілах території Східної Європи, що відомі світовій історії і зумовлені 

глобальними трансформаціями та катаклізмами: перший переділ хронологічно 

обмежений роками до Першої світової війни, другий — після завершення Другої 

світової війни, на основі Варшавського договору та третій — після розпаду 

Радянського Союзу. Наведена періодизація свідчить на користь існування 

об’єднаного геополітичного критерію. У чинному варіанті територіального 

кластерного розподілу до країн Східної Європи зараховують Білорусь, Болгарію, 

Молдову, Польщу, Росію, Румунію, Словаччину, Угорщину, Україну, Чехію. 

Найбільше протиріч викликає включення до даного переліку Росії, яку низка 

дослідників вважає введеною до цього регіону, на сучасному етапі тільки у 

фізико-географічному вимірі. 

Також важливим офіційним джерелом для визначення географічних рамок 

східноєвропейського регіону є «Standard Country and Area Codes Classifications: 

Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, 

and selected economic and other groupings» («Класифікація стандартних кодів 

країн та географічних зон: Склад макрогеографічних (континентальних) регіонів, 

географічних субрегіонів та вибраних економічних та інших груп» — документ 

оприлюднений відділом статистики ООН), що останнього оновлення інформації 

зазнав у 2013 р. Відповідно до даних якого Білорусь, Болгарія, Чеська 

республіка, Угорщина, Польща, Республіка Молдова, Румунія, Російська 

Федерація, Словаччина, Україна — це країни, що входять до складу Східної 

Європи.  

Обраний у дисертації для аналізу перелік країн є не випадковим, а 

сформований на підставі детального вивчення статистичних матеріалів, що 
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дозволили стверджувати про найбільшу дотичність за досвідом видавничих 

ринків таких країн, як Білорусь, Польща, Росія, Україна із застосуванням досвіду 

країн Західної Європи та США, які є законодавцями інноваційних практик. 

Зорієнтованість на прогнозний аналіз у виявленні особливостей подальшого її 

функціонування спонукали деталізувати найбільш показові для вивчення 

інтенсивності запровадження інновацій. Отримана комплексна інформація про 

ситуацію на ринку в розрізі 1991-2014 рр. (знайшла статистичне підтвердження 

за період 2004-2014 рр.) дала можливість засвідчити, що низка країн 

східноєвропейського регіону перебуває у глибокій кризі, бо національний 

видавничий ринок як агрегатор інформаційних приводів, джерело розвитку, 

продукування духовних цінностей має ослаблений потенціал. Знецінення ролі 

видавничої продукції в житті суспільства, намагання зробити ставку на 

розроблення і впровадження більш доступного широким верствам населення 

візуальногозамісного контенту, що створює концептуально нову реальність 

зорієнтовану на серфінгувальне сприйняття та негативну маркованість 

повідомлень з інформаційного потоку — сьогочасні реалії, які вже мають 

трагічні наслідки і потребують вироблення заходів з їх подолання.  

Водночас високорозвинений видавничо-поліграфічний комплекс стає 

вагомою складовою частиною національної економіки, формує міжнародний 

імідж держави, сприяючи орієнтуванню на поступ, використовує впровадження 

прогресивних здобутків, формування мультиплатформного середовища, змінює 

підходи до активування потенційних можливостей книги. Глобальні ж 

економічні процеси зумовлюють шляхи подальшої інтенсифікації, оприявнюючи 

дисбаланси відтворювальних ресурсів. Ю. Іванов зазначає, що розвиток 

видавничо-поліграфічного комплексу повинен досліджуватися «з позицій 

забезпечення сталого розвитку і вирішення інституціональної проблематики 

розбудови нової економіки» [218, с. 83], а також через систему показників, які 

«характеризують економічне зростання галузі» [218, с. 84].  

Вибір країн також зумовлений як одночасністю появи в них суспільно-

політичних перетворень, інновацій, так і особливостями їх сприйняття на ринку. 
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Зміни у видавничих галузях збігаються у часі зі змінами у суспільствах й устроях 

країн, з їх переорієнтацією на ринкову економіку у 90-х рр. ХХ ст. і саме це 

дозволяє говорити про можливість прогнозування видавничих моделей 

відповідно до хронологічного принципу, з встановленням їх пріоритетності і 

визначенням важливості впливу на економічний розвиток. Важливими 

факторами впливу на східноєвропейську видавничу галузь на сучасному етапі 

розвитку є інтенсивність комунікаційних зусиль, рівень комп’ютеризації 

суспільства, розповсюдженість інтернет покриття, швидкість впровадження 

технологічних новацій і їх технологічний рівень, економічний фактор та 

інтенсивність конкуренції. Остання має подвійну загрозу — це загроза від нових 

конкурентів на ринку і загроза замінників, яка спричинила заміщення ролі і 

місця книги як унікальності в житті суспільства. 

Видавнича галузь кожної з обраних для аналізу країн пройшла 

організаційно-структурне, економічне, ідеологічне та соціоінженерне 

перетворення, блокуючи і руйнуючи попередні стереотипи і системи. Білоруська 

дослідниця М. Кулак, здійснюючи порівняльну характеристику розвитку 

видавничої справи Білорусі, Росії та України, зазначає, що необхідно 

виокремлювати три етапи в розвитку сучасної книговидавничої галузі (в основу 

цієї класифікації покладено хронологічний принцип, що взаємопов’язаний з 

суспільно-політичними трансформаціями), які можна перенести, як ми вважаємо, 

на все східноєвропейське книговидання: перший етап — 1991-1995 рр., другий 

етап — 1996-2008 рр., третій етап — з 2009 р. і триває донині. Перший етап 

характеризувався руйнуванням централізованого видавничого ринку, 

інтенсивним розвитком конкурентноорієнтованого книговидання, що відбувся в 

наслідок зміни економічних умов і законодавчої бази. На паритетній основі на 

ринку були представлені державні і приватні видавництва. Формувалася нова 

система книгорозповсюдження. Другий етап відзначився уповільненням темпів 

зростання видавничого ринку, зниженням рівня читацької активності, 

збільшенням впливу науково-технічного прогресу. Третій етап «формується на 

фоні фінансово-економічної кризи, і для нього характерне істотне синхронне 
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падіння всіх показників, що відображає стан книговидавничого процесу в країні» 

[262, c. 56-57]. В Україні все ускладнюється конфліктом 2013-2015 рр., який 

поглиблює економічну кризу, переключає увагу на інші медійні канали 

отримання інформації, провокує зменшення платоспроможності населення. 

Отже, хронологічні рамки дослідження усвідомлено обмежено періодом з 

1991 по 2014 рр., вибір його є не випадковим, а зумовлений кардинальними 

політичними, економічними змінами в країнах Східної Європи, які призвели до 

переоцінки цінностей, зміни бізнес-моделей, зрештою тематичної й економічної 

криз у видавничій справі. 90-ті рр. ХХ ст., з яких і починається відстеження 

історії появи радикальних інновацій, для видавничої галузі країн цього регіону 

стали переломними у зв’язку з політичними змінами, коли почали відбуватися 

кардинальні трансформації у структурі книжкового ринку, бізнесових моделях і 

стратегічній зорієнтованості, а також фіксувалось проникнення інновацій, яке 

перейшло в активну фазу на початку ХХІ ст.  

Незважаючи на глибоке переконання більшості дослідників, що  

східноєвропейська видавнича галузь власне 90-х рр. ХХ ст. характеризується 

запровадженням радикальних структурних змін у книговиданні, які докорінно її 

перебудували, необхідно наголосити, що на початку ХХІ ст., після появи 

симптомів глобальної економічної кризи 2008 р., яка видозмінила не тільки 

регіональний видавничий комплекс, а й світовий видавничий ландшафт, 

спостерігались процеси переструктурування та переорієнтації ринків, які 

призвели до переосмислення можливостей видавців, розповсюджувачів 

видавничої продукції та потенціалу читачів.  

На зміну традиції накопичення продукції, перенасичення ринку поступово 

приходить політика розумного керування товарними запасами. Зникає традиція 

асоціювання видавця з «фільтром якості видавничої продукції», частково ці 

повноваження перебирає на себе аудиторія. Провокативний характер видавничих 

реалій змушує книгорозповсюджувача, а особливо видавця, постійно 

балансувати на межі виживання, що зумовило пошук нових бізнес-моделей та 

орієнтування на інноваційні процеси, які б могли допомогти пережити актуальні 
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трансформації, спрогнозувати механізми і рецепти виходу з ситуації за 

допомогою запровадження перспективних стратегій та сприяли б виробленню 

креативного підходу до діяльності. Динамічно конкурентний світ видозмінив 

принципи видавничої діяльності і призвів до необхідності вироблення 

полілінійного, полісценарного шляху розвитку, де майже неможливо існувати в 

середовищі ослаблених конкурентних тисків, тоді як напруження є постійною 

ознакою існування видавництва і потребує осмислення реалій через призму 

викликів, з обов’язковим урахуванням національних і світових тенденцій.  

Негативний вплив на східноєвропейський видавничий ринок мають як 

зовнішні, так і безліч внутрішніх тенденцій, до основних можна віднести: 

недосконале законодавче регламентування роботи видавничої галузі, введення 

ПДВ на книги, зменшення кількості читачів, надзвичайно широкий асортимент 

на ринку «дешевих книг», збільшення ролі інтернету та масовізація піратства, 

відсутність якісного конкурентного середовища в умовах монополізації ринку, 

недостатня активність на ринку книги, проблеми з фінансовою ліквідністю 

суб’єктів видавничого ринку, призупинення активного входження потенційних 

зовнішніх інвесторів через неможливість гарантувати стабільність і безпеку 

ведення бізнесу. 

Ефективними кроками для розвитку національної галузі дослідники 

називають: регламентування діяльності на ринку відповідно до чинного 

законодавства та його негайне вдосконалення, лобіювання різноманітних 

способів розвитку галузі від пільгових орендних ставок до податкових пільг, 

упровадження інноваційних технологій та нових бізнес-моделей із 

застосуванням позитивного світового досвіду, популяризування читання, тощо. 

Важливим для повноти розуміння тенденцій у східноєвропейському регіоні 

є досвід видавничого ринку Білорусі, країни, де фіксуємо активне збереження 

традицій та моделей функціонування радянського книговидання і 

книгорозповсюдження; встановлення права держави втручатись у діяльність 

представників галузі і визначати її подальші вектори розвитку, визначаючи 

правила гри і поведінкові моделі. Дослідження тенденцій і стану сучасного 
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білоруського книговидання, а також його порівняльний аналіз з видавничою 

галуззю інших країн здійснювали О. Зейферт, О. Іванова, А. Козловська, 

М. Кулак, С. Ничипорович, М. Сенченко. Водночас, констатуючий підхід і 

виняткова увага тільки до аналізу статистичних показників, залишає поза 

сферою зацікавлень дослідників вивчення ринку з позицій оцінки рівня 

впровадження загальносвітових тенденцій та його оцінку щодо ефективності 

впроваджених моделей діяльності. 

Деструктивною тенденцією ХХІ ст. на ринку Білорусі можна назвати 

стрімке скорочення кількості видавництв з недержавною формою власності, які у 

90-ті рр. ХХ ст. стали ініціаторами національного видавничого сплеску, завдяки 

ринковим підходам і креативності, сприяли нівелюванню глобальних кризових 

явищ, руйнуванню державної монополії на видавничу діяльність і виникненню 

внутрішньої конкуренції. Простежується характерне для американського 

книговидання тяжіння до збільшення кількості спеціалізованих видавництв.  

Водночас детальний аналіз ринку сприяв виявленню низки незалежних 

видавців, які зорієнтовані на формування рецепції щодо інноваційного розвитку 

національного книговидання. Дав можливість стверджувати, що більшість 

видавців не можуть опанувати стратегію диверсифікації ринку, продукуючи 

зосередженість на подолання внутрішніх перешкод для розвитку, втрачаючи 

здатність до ефективного оновлення і зорієнтовуючись на дезінвестиційну та 

експлерентну стратегії, що мають згубні наслідки. Єдино можливим позитивним 

сигналом для видавничого бізнесу може стати законодавча активність держави, 

послаблення податкового тиску, бо розвиток надалі буде безпосередньо 

корелюватись динамікою економічного розвитку країни. 

Негативна динаміка спостерігається і на ринку книгорозповсюдження. 

Система книгорозповсюдження Білорусі складається з державних та приватних 

суб’єктів підприємницької діяльності (кількісно суттєво поступаються 

державним). Офіційних даних щодо загального стану книжного ритейлу в 

Білорусі не існує, фіксується статистика тільки щодо діяльності підприємств, які 

функціонують у системі книжкової торгівлі Міністерства інформації (це 85 
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книжкових магазинів). Аналітичні дослідження проведені «Асоціацією 

книгорозповсюджувачів незалежних держав» підтверджують, що 

співвідношення кількості видавництв і стаціонарних книжкових магазинів на 

білоруському ринку можна сформулювати пропорцією 4:1, де перша цифра — це 

кількість видавництв, а друга — кількість магазинів. До того ж порівняльний 

аналіз статистичних даних засвідчив продовження тенденції до їх скорочення, 

що утруднює доступ покупців до книги, видавці повинні скористатись 

загальносвітовою тенденцією до зниження ролі посередників між автором і 

читачем та враховувати поняття «спонтанної покупки». 

Продаж друкованої продукції здійснюється за допомогою різних каналів, 

частка яких є нерівномірною. Державну політику в галузі книгорозповсюдження 

здійснюють книготорговельні республіканські унітарні підприємства 

«Могилевкнига» і «Белкнига». Остання має 19 магазинів і 5 кіосків у Мінську і 

Мінській області, а також її структура розгалужена за рахунок регіональних 

підрозділів — це відкриті акціонерні товариства «Бресткнига» (до складу 

регіональної філії входять 12 магазинів у Брестській області), «Витебсккнига» 

(19 магазинів у Вітебській області), «Гомелькнига» (12 магазинів у Гомельській 

області), «Гроднокнига» (11 магазинів у Гродненській області). «Белкнига» як 

укрупнена структурна одиниця державної системи книгорозповсюдження 

утворилась внаслідок об’єднання активів і реорганізації п’ятьох відкритих 

акціонерних товариств («Белкнига», «Бресткнига», «Витебсккнига», 

«Гомелькнига», «Гроднокнига»). Загалом книготорговельна мережа 

Міністерства інформації обслуговує населення 22  адміністративно-

територіальних одиниць. Ситуація на ринку дистанційної торгівлі є 

катастрофічною, незначна кількість інтернет-магазинів та майже повна 

відсутність книжкових клубів — реальна загроза для білоруського книговидання. 

Польщу можна назвати країною, що презентує та інтегрує 

західноєвропейський досвід впровадження інновацій, вона має динамічну 

видавничу галузь, яка зорієнтована не тільки на зростання обсягу випуску 

продукції, а й на покращення технічних показників і підвищення виробничих 
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потужностей суб’єктів господарювання. Засвідчено це у щорічних звітах «Ринок 

книжки у Польщі» Instytut Książki, інших національних статистичних збірниках і 

результатах аналітичних досліджень ринку. Зразком можуть бути видання 

«Двадцять років вільного ринку книжок у Польщі» («Dwudziestolecie wolnego 

rynku książki w Polsce» [471]), Я. Даріуш «Історія книги в Польщі 1944-1989» (J. 

Dariusz «Dzieje książki w Polsce 1944-1989» [469]), щорічник «Розмови про ринок 

книжки» («Rozmowy o rynku książki»), щорічне п’ятитомне видання «Ринок 

книжки у Польщі» розділене на томи «Видавництва», «Дистрибуція», «Хто є 

хто», «Поліграфія і папір», «Ярмарки, засоби масової інформації» («Rynek 

książki w Polsce. Wydawnictwa», «Rynek książki w Polsce. Dystrybucja», «Rynek 

książki w Polsce. Who is who», «Rynek książki w Polsce. Poligrafia i Papier», «Rynek 

książki w Polsce. Instytucje, targi, media»). Представлена інформація дає 

можливість комплексно оцінити ситуацію на ринку та встановити існуючі 

ризики, побудувати перспективні прогнози сформулювати нагальні проблеми і 

здобутки, що є надзвичайно важливим в ситуації нестабільної економіки. 

Моделювання і прогностичне оцінювання на основі актуальних статистичних 

даних дозволить виробити розуміння необхідних подальших кроків та 

стратегічних маневрів.  

Початок економічних, суспільно-політичних та галузевих змін у Польщі 

історики пов’язують з «Оксамитовою революцією», яка спровокувала тектонічні 

зміни, кардинально трансформувала формат розвитку країни і видозмінила 

видавничу галузь. Демонтаж попередньої системи управління країною, 

підприємствами став потужним випробуванням на дієздатність і дав змогу 

розробити видавничу модель, де об’єднано найкращий світовий і унікальний 

національний досвід, який буде детально проаналізований у подальших розділах. 

Польська система дистрибуції — це складне утворення різнорідних 

торговельних форматів, що функціонують в офлайн і онлайн режимах, 

дозволяючи претендувати на задоволення широкого спектру споживчих потреб і 

запитів. Книгорозповсюдження здійснюється за допомогою різних каналів, 

чітких статистичних даних щодо їх сукупної кількості на ринку не зафіксовано, 



 

 

31 

щорічні статистичні звіти подають динаміку його трансформацій. Проведений 

нами аналіз кількісних показників різних каналів дистрибуції на польському 

ринку (відповідно до кількісно-якісної оцінки статистичних даних) засвідчив 

відсоткове розширення полярності продажів через інтернет (з 2005 р. — 5 % 

обсягу ринку до 30 % у 2014 р.) і супермаркети (з 2005 р. — 9 % обсягу ринку до 

18 % у 2014 р.), незначне зниження відсотка книжкових крамниць (з 2005 р. — 

42 % обсягу ринку до 38 % у 2014 р.) та стрімке падіння попиту на 

розповсюдження через книжкові клуби та поштово-розсильну торгівлю (з 29 % у 

2005 р. до 6 % у 2014 р.).  

Проведений діагностичний аналіз ринку книгорозповсюдження Польщі на 

основі статистичних даних засвідчує, що популярність традиційних книгарень як 

способу продажу є достатньо високою, водночас зберегти отримані показники у 

стабільному стані постійної затребуваності можна тільки через системні зміни за 

умови багаторівневого втручання, проте держава недостатньо опікується цим 

питанням, хоча і розробила систему мотивацій (фінансова підтримка для 

проведення культурних заходів і місцевих ярмарків, пільгові ставки оренди). 

Брендами польського ринку роздрібної магазинної торгівлі друкованою 

продукцією є п’ять найбільших книготорговельних мереж: «Empik», «Matras», 

«Dom Książki» «Książnica Polska», «Nova». Вони репрезентують ідею 

територіально розгалуженого мультикультурного центру проведення дозвілля. 

Мережева форма торгівлі є перспективним напрямком книгорозповсюдження 

Затребуваними каналами розповсюдження є ресурси інтернету та поштово-

розсилкової служби, через які великі видавництва продають свої книжки, маючи 

власну базу розсилання і поштовий каталог. Водночас є два потужні суб’єкти, 

що спеціалізуються на розповсюдженні книжок через пошту: «Swiąt siążki» та 

«Klub Książki Księgarni Krajowej». Пошта є зручним способом доставки 

видавничої продукції, книгорозповсюджувачі отримують пільги на пересилання 

книг, що дозволяє охопити більшу аудиторію покупців. Основними гравцями на 

ринку продажів через інтернет у Польщі можна назвати магазини: Allegro.pl, 
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Empik.com, Gandalf.com.pl, Czytam.pl, InBook.pl, Lideria.pl, Merlin.pl, Mareno.pl, 

Wysylkowa.pl. 

Оригінальним, але не описаним дослідниками, явищем на польському 

видавничому ринку є розповсюдження книг через книгарні-кав’ярні, де 

зреалізована полісценарна модель проведення дозвілля, що дозволяє 

використати позитивну маркованість емоційного стану людини з пропонуванням 

різних способів проведення вільного часу і можливістю їх безпосереднього 

комбінування. Історики видавничої справи стверджують, що такі заклади почали 

виникати у Польщі на початку 90-х рр. ХХ ст., коли з’явилися мережі книжкових 

крамниць, у яких була спроба зреалізувати полікультурну модель відпочинку в 

єдиному просторі (магазини акумулювали на своїх площадках–зонах відпочинку 

практично все, що асоціюється з широким поняттям культури — платівки, 

книжки, журнали, тощо). Провідними гравцями на ринку є книгарні: «Kafka», 

«Malalitera», «Tarabuk». Книговидання і книгорозповсюдження Польщі 

перебувають в активній фазі розвитку, що дає можливість виробляти власні 

моделі ведення бізнесу і запозичувати прогресивний світовий досвід. 

Цінним для розуміння регіональної специфіки та виявлення інших векторів 

розвитку є досвід Росії, яка, як індустріальна країна, у 90-ті рр. ХХ ст. отримала 

можливість швидко розвивати видавничу справу завдяки комерціалізації, 

проникненню в галузь промислового та фінансового капіталів. Проте прямого 

копіювання західноєвропейського досвіду не відбулось, простежуємо намагання 

синтезувати запозичений досвід, трансформувати колишні здобутки і виробити 

власне бачення особливостей розвитку книговидання. Останні події у російській 

книговидавничій галузі засвідчили негативну тенденцію до посилення цензури 

та виведення на ринок ідеологічно маркованої літератури.  

Російський науковець Б. Ленський у своїх дослідженнях закцентував увагу 

на ключовому значенні кінця ХХ ст. для розвитку російського книговидання і 

книгорозповсюдження, коли суспільно-політичні зміни спровокували 

формування нової системи видавничої галузі. Єдине, з чим можна не погодитись 

у позиції дослідника, — це з твердженням про докорінну відмінність її від 
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книговидання попередніх періодів. «Загалом становлення нової національної 

видавничої системи проходило під впливом низки чинників, серед яких чітко 

виокремлюються соціально-політичні (демократизація різних сфер суспільного 

життя країни), економічні (перехід до ринкових відносин і плюралізму форм 

власності), науково-технічні (загальним тлом і матеріально-технічною основою 

змін, що відбуваються, є дедалі частіше використання нових інформаційних і 

комунікаційних технологій), міжнародні (глобалізація фінансових, економічних, 

культурних, інформаційних взаємин та інтеграція в цьому руслі російської 

видавничої системи у світову) та інші» [273, с. 4]. Корегування потребує фраза 

про «демократизацію різних сфер суспільного життя країни», бо власне 

«демократизація» поступово була нівельована сучасними політичними реаліями 

з ознаками повернення тоталітарної манери управління. Аналіз зазначених 

факторів і спроба розглянути можливості екстраполяції їх впливу на становище 

видавничої справи у XXI ст. зумовили зацікавлення видавничим досвідом Росії.  

Дослідники стверджують, що сучасний книжковий ринок Росії поступово 

перетворюється з ринку вільної конкуренції на ринок зв’язків. Обмеженість 

інформації для громадськості, доступу до каналів збуту не залишає компаніям з 

новаторськими ідеями можливості знайти свого читача. Майже всі великі 

сектори книжкового ринку перебувають «під наглядом» декількох видавництв. 

Водночас, на думку експертів, відкритими для вільної конкуренції залишаються 

ринки-ніші з технічної, медичної, історико-культурної літератури, тощо.  

Система російського книгорозповсюдження — неоднорідне і поліформатне 

середовище, з різними каналами для продажу видавничої продукції, які мають 

неоднакове співвідношення, що постійно змінюється. Проведене дослідження 

кількісних показників різних каналів дистрибуції на російському ринку 

(відповідно до кількісно-якісної оцінки статистичних даних) засвідчило 

відсоткове розширення популярності продажів через інтернет (з 2005 р. — 4 % 

обсягу ринку до 11 % у 2014 р.) і супермаркети (з 2005 р. — 10 % обсягу ринку 

до 18 % у 2014 р.), зниження відсотка книжкових крамниць (з 2005 р. — 60 % 

обсягу ринку до 35 % у 2014 р.) і повільне зростання книжкових мереж  (з 2005 р. 



 

 

34 

— 7 % обсягу ринку до 11 % у 2014 р.) та незначне падіння попиту на 

розповсюдження через книжкові клуби та поштово-розсильну торгівлю (з 10 % у 

2005 р. до 7 % у 2014 р.). Аналіз отриманих статистичних даних дозволяє 

стверджувати, що ринок є надзвичайно нестабільним, жоден канал продажу не 

показує позитивної динаміки, спостерігаються постійні коливання, їх амплітуда і 

наслідки для подальшого розвитку галузі не вивчались.  

Розповсюдженим явищем на території Росії залишаються регіональні та 

федеральні книготорговельні мережі (станом на 2014 р., попри ослаблення їх 

позицій на ринку, було зареєстровано 40 мереж власниць, які функціонували під 

70 торговими марками і мали 1241 магазин). Проведене дослідження зафіксувало 

їх скорочення з 2009 по 2014 рр. у 1.4 рази, ці суб’єкти підприємницької 

діяльності динамічно розвивались до 2013 р., далі почалось різке зменшення 

кількості магазинів у більшості дієздатних мереж і банкрутство («Книгомир», 

«Букбастер», «Библиосфера», «Домо», «Снарк»). В останні роки книжкова 

торгівля Росії розвивалась переважно за рахунок мережевих книжкових 

крамниць, що відповідно до аналізу ринкових реалій, можна вважати 

деструктивним кроком, бо безальтернативність призводить до стримування 

розвитку ринку через недосконалу торговельно-роздрібну мережу, 

одноманітність асортиментної політики. Найбільш динамічно розвивається 

інтернет-канал продажу видавничої продукції, клієнтоорієнтованість — це його 

головна перевага, додаткові сервіси — ефективна маркетингова політика.  

Російський ринок книговидання і книгорозповсюдження характеризується 

територіальною диспропорційністю, а отже, географічний розподіл кількості 

крамниць, як і кількості видавництв є нерівномірним. Тенденція до зниження 

читацької активності посилюється завдяки відсутності єдиного інформаційного 

поля, де була б зафіксована інформація про всіх суб’єктів книжкового ринку. 

Політичні, фінансові та гуманітарні кризи засвідчили потужну руйнівну 

здатність, що зафіксована у галузевих статистичних даних.  

Видавнича галузь України стратегічно й ідеологічно важлива для 

подальшого розвитку держави й суспільства, особливо в сучасних умовах 
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посилення інтеграційних процесів, тяжіння до транснаціоналізації та 

інформаційних війн. Осмислення реального стану її існування та специфіки 

розвитку має стати пріоритетним завданням на цьому етапі і сприяти 

збереженню національної ідентичності з паралельним збагаченням галузі 

найкращими здобутками прогресивного світового досвіду.  

Думки дослідників щодо розвитку українського видавничо-поліграфічного 

комплексу з 90-х рр. ХХ ст. і донині кардинально різняться: одні — окреслюють 

його існування як шлях постійних випробувань і стагнації (О. Афонін, 

М. Сенченко, М. Тимошик, Х. Яремик), інші — вважають випробування і кризи 

шляхом до зміцніння й акцентують увагу на необхідності пошуку нових 

стратегій та способів реорганізації виробництва (Я. Котляревський, В. Теремко), 

більшість же намагається відсторонитися від аналізу специфіки функціонування 

сучасної видавничої галузі в Україні і зосередитися тільки на розробленні 

теоретичних питань. Водночас небажання переосмислювати своє минуле зі 

стратегічних і тактичних позицій призводить до утворення теоретичних лакун і 

відсутності вмотивованого і виваженого впровадження здобутків світового 

книговидання. «Україні випало одночасно переживати кілька системних 

перетворень: перехід від соціалістичної форми господарювання, тоталітарного 

суспільства до ринку і демократії; від общинно-колективістських норм співжиття 

до індивідуалістичних; від індустріальної до постіндустріальної (інформаційної) 

цивілізації, світоглядно-ментальної деколонізації та інтегрування у глобальний 

цивілізаційний простір» [394, c. 97]. Заявлені перетворення відповідають 

трансформаціям «третьої хвилі», запропонованим у концепціях С. Хантінгтона, 

який основний акцент робив на демократизації «посткомуністичних територій» 

та Е. Тоффлера, який наголошував на необхідності переходити в 

постіндустріальний світ з метою подальшого ефективного розвитку. З їх 

упровадженням потрібно обирати не тільки вектор розвитку, а й 

трансформаційну модель.  

Категорично щодо сучасної ситуації у видавничій галузі України 

висловилася Я. Дубинянська, яка наголошує: «Українське книговидання 
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неспроможне усвідомити себе бізнесом, балансуючи десь на межі 

держзамовлення і хобі. І головна криза, яку воно переживає, не законодавча і не 

фінансова. Це криза ідей — не так у творчому, як у суто бізнесовому сенсі» [190, 

с. 20]. Частково обрана автором риторика і емоційний посил виправдані і 

базуються на спогляданні ринкових реалій у порівнянні з розвиненістю 

видавничого бізнесу в інших країнах. Постійне відчуття і переживання кризи — 

закономірність і пов’язана вона не тільки з зовнішніми факторами, а й з 

внутрішньою апатичністю, небажанням або невмінням вибудовувати власну 

бізнесову модель, а найголовніше — відсутністю бачення видавництва і книги як 

бренду, унікального товару. 

Продовжує розвивати і поглиблювати думки Я. Дубинянської українська 

дослідниця К. Паньо, яка, розглядаючи тенденції на національному ринку, 

відзначає: «український книжковий ринок так і не привів на світ Божий 

української споживчої книги, не навчився її продукувати і продавати. /.../ 

Українська книга виявляється ніби не товаром. Книжковий ринок ніби не ринок» 

[314]. Наслідком домінування культуртрегерських стереотипів, критично низької 

бізнес-мобільності є пасивність споживачів до національного продукту, який 

губиться в засиллі імпортованої продукції, а також апатичність видавців перед 

необхідністю «завойовувати» ринок через використання інноваційного 

потенціалу галузі та інноваційних каналів комунікації. Контрпродуктивним 

авторка називає тяжіння українських видавців до сприйняття книги не як товару, 

а як винятково культурологічної одиниці: «невміння створювати нормальний 

товар, торгувати і конкурувати на власному ринку» [314]. Подібні песимістичні 

прогнози і висловлювання є недоречними, бо у дослідженнях не варто 

наголошувати на повній катастрофічності ситуації і малювати апокаліптичні 

картини. Існує нагальна потреба у моделюванні оптимальних стратегій 

подолання негативних наслідків та вивченні прогресивних видавничих практик 

світових видавців. 

Система українського книгорозповсюдження — це унікальний досвід 

зруйнованих можливостей, присутність різних каналів продажу видавничої 
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продукції не гарантує її активний розвиток. Складність полягає у відсутності 

комплексного щорічного дослідження особливостей діяльності суб’єктів 

книжкової торгівлі, існують тільки поодинокі розрізнені згадки. Українська 

асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і Держкомтелерадіо 

оприлюднюють часткові дані щодо кількості гравців на ринку роздрібної 

торгівлі книжковою продукцією (це стосується книжкових магазинів та 

книжкових кіосків і прилавків), проте оновлення і впорядкування аналітичної 

інформації не носить системного характеру, у зв’язку з цим не можна відстежити 

динаміку розвитку та встановити тенденції.  

Спостерігаємо тяжіння до стагнації у зв’язку зі скороченням кількості 

книжкових магазинів, книготорговельних мереж, зародковим станом розвитку 

книжкових клубів та проблемами з асортиментом і оперативністю роботи 

інтернет-магазинів. Диспропорційність галузі — найбільша проблема 

українського видавничого бізнесу. «Звуження ареалу книгорозповсюдження 

спричинило збіднення видавничих пропозицій, від чого, за принципом 

мультиплікатора, постраждали його суб’єкти. За твердженням фахівців і 

експертів, асортиментним мінімумом книгарні є 3-5 тис. назв книг, про що 

багато вітчизняних продавців і мріяти не можуть через дефіцит площ 

(середньостатистичний асортимент книгарень Росії — 25 тис. назв, Німеччини 

— 70 тис.)
1
». Розбалансованість ця впливає на всю галузь, наділяє її негативними 

тенденціями, а держава й інвестори не беруть на себе соціоінженерну функцію. 

Поступово продовжується блокування й руйнування будь-яких 

трансформаційних намірів або звершень окремих ентузіастів чи фанатів власної 

справи, що стають можливими завдяки відсутності чіткої моделі розвитку 

детермінованої національною ідентичністю та глобалізаційними прагненнями. 

Напівміри, що пропонуються у вигляді переструктурування існуючих елементів 

видавничої системи, призводять до поглиблення кризових явищ і тільки 

радикальні структурно-якісні зміни дозволять подолати руйнівні тенденції 

                                                 
1 Теремко В.  Концептуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої 

сфери // Наукові записки Української академії друкарства.  – 2012. – № 2. – С. 3-20. – С. 14. 
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дотрансформаційних часів. «Непривабливою є вітчизняна ситуація порівняно з 

іншими країнами за якісними показниками: чисельністю книгарень; 

торговельними площами в розрахунку на певну кількість населення; середньою 

торговельною площею, асортиментом книгарні тощо. Стратегічна проблема — 

дефіцит сучасних повноцінних мереж, у яких переважала б українська книга» 

[394, с. 112]. 

Вирішенню даної проблеми повинна була сприяти «Концепція відновлення 

всеукраїнської книготорговельної мережі» прийнята Колегією Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України у 2007 р. В її статтях визначено 

основні проблеми, що притаманні українському ринку: «відсутність 

всеукраїнської мережі книгорозповсюдження; відсутність правил книжкової 

торгівлі та повноцінного інформаційного забезпечення щодо випуску 

української книги на внутрішньому книжковому ринку; непомірно висока плата 

за комунальні послуги та оренду приміщень; відсутність чіткої взаємодії між 

суб’єктами видавничого комплексу: видавець — виготівник — розповсюджувач 

видавничої продукції; нерозвинутість вітчизняного сегменту мережі Iнтернет з 

продажу книжкової продукції тощо» [15]. Названі проблеми повинні стати 

об’єктом посиленої уваги держави, теоретиків і практиків видавничої справи та 

бути визначені як першочергові стратегічні напрямки трансформації 

національного ринку. Відсутність протекціоністських заходів призвело до того, 

що в Україні не існує жодної української національної книготорговельної мережі 

(мережі «Логос Транс» та «Літера» власниками є російські компанії, мережа 

«Книгарня Є» — австрійська компанія, мережа книгарень видавництва «Клуб 

Сімейного Дозвілля» — німецька, «Буква» та «ЕМРіК» — польська). За 

твердженням О.Афоніна, майже відсутні компанії (крім невеликих з обмеженим 

асортиментом компаній «Джерела-М» та «Самміт-книга»), що займаються 

гуртовою книжковою дистрибуцією.  

Отже, національне книгорозповсюдження — приклад системної 

розбалансованості і функціонування на інстинктах самопорятунку, де іноземні 

компанії встановили «торговельний диктат», що має бути подоланий, 
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потребуючи застосування компенсаторних технік ведення бізнесу та 

випрацювання мобільності, методів конкуренції і посиленої уваги до мережевих 

ресурсів. Визначені явища мали радикальні наслідки для галузі 

східноєвропейського регіону, в результаті її суб’єкти опинились на межі 

виживання, постали перед необхідністю докорінно змінити стратегічні підходи 

та бізнес-моделі з метою виходу з кризового стану та подолання небезпека 

зникнення.  

Аналізуючи реалії видавничих ринків країн східноєвропейського регіону, 

варто констатувати появу нагальної потреби у запровадженні інноваційних 

підходів на основі нових моделей ведення бізнесу та новітніх науково-

технологічних знань. Аксіоматичним для галузі має стати постулат про 

необхідність зосередження творчих і економічних ресурсів не тільки і не стільки 

для різкого зростання масштабів виробництва, а для динаміки розвитку, що має 

базуватись на оперативності практичного впровадження інновацій як 

визначального орієнтира, який врешті сприятиме зміцненню позицій і 

розширенню можливостей поступу.  

Загалом східноєвропейська видавнича галузь переживає період 

утвердження, що потребує вироблення стратегій подолання зовнішніх і 

внутрішніх спротивів та врахування необхідності перебороти суперечності 

традиціоналістського та новітнього розуміння напрямів розвитку галузі загалом і 

видавництва, зокрема. Допомогою у вирішенні надскладних проблем може стати 

запровадження інноваційних стратегій та опертя на новітні технологічні 

розробки, що, з одного боку, є явищем позитивним і довгоочікуваним, а з 

другого — отримує негативні відгуки частини фахівців, які вбачають у 

кардинальних змінах руйнування звичних зафіксованих критеріїв ведення 

бізнесу і спілкування з аудиторією, а також прогнозують появу епістеміологічної 

невпевненості, коли будуть зруйновані усталені стереотипи. Крах великих 

очікувань, пов’язаних з ідеєю прогресу, суб’єктивізацією, ускладнення системи 

координат, зміна «інтенсивної рефлексії» (термін М. Моклиці) — вагомі 
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причини для дезорієнтації і розгубленості, які підсилюються наслідками 

суспільних трансформацій.  

До того ж сучасна світова видавнича система — складний і динамічний 

механізм, зорієнтований на запровадження інноваційних процесів з метою 

розширення можливостей впливу на читача і розвиток галузі, характеризується 

стійкими регіональними особливостями, що зумовлені ментальністю країни. 

Перебування більшості країн східноєвропейського регіону в безсистемному стані 

спонукає засвідчити неефективність обраних моделей розвитку. Винятком 

можна вважати Польщу, яка, обравши модель «шокової терапії» і здійснивши 

одночасні радикальні реформи, змогла вийти на новий рівень трансформаційного 

дискурсу. Інші країни віддали перевагу моделі поступового переходу, з 

утвердженням необхідності позбутись практики продовження лінії розвитку 

радянської централізованої системи та сліпого наслідування здобутків західних 

країн і перейти до традиції адаптування їх до національного культурного 

простору. Водночас Білорусь, Росія і Україна не змогли успішно зреалізувати 

обрані моделі розвитку видавничої галузі та опинилися в ситуації 

епістеміологічної непевності і розгубленості. 

 

 

1.1.2. Генералізація напрацювань із проблематики видавничих 

інновацій 

Складна ситуація у видавничій галузі держав східноєвропейського регіону 

незважаючи на те, що видавнича продукція виступає потужним мотиватором 

інтелектуальних та духовних змін, призводить до необхідності зосередитися на 

пошуку креативних, а найголовніше — інноваційних шляхів подолання кризи з 

метою стабілізації економічного становища і вирішення актуальних завдань 

господарського і фінансового розвитку. «У період одночасного цивілізаційного 

переходу і трансформації суспільної системи взаємодія тенденцій і 

контртенденцій набуває особливої інтенсивності, виникають ситуації, коли 

майбутнє випереджає реальність, необхідну для його здійснення. Надто чутлива 
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до таких подій видавнича справа, в якій своєрідно проявляються суперечності 

часу, різноспрямовані орієнтації, різновимірні підходи, різноякісні оцінки 

процесів і результатів» [394, с.1].  

Попри значущість трансформацій для відновлення колишньої статусності 

галузі і зростання її показників, проявляється помітна апатичність до пошуку 

інноваційних шляхів як серед суб’єктів видавничої діяльності, так і серед 

науковців. Теоретики видавничої справи більшості країн не помічають 

кардинальних змін і потреби галузі у них, залишаючись на маргінесах розвитку 

нового наукового підходу. На жаль, в сегменті вивчення сучасності або історії 

перемогу здобуває остання, бо більшість уваги науковці приділяють 

дослідженню минулого видавничої справи, її витоків, становлення, регіональної 

специфіки. Сучасні реалії залишаються малодослідженими, що не дає 

можливості зрозуміти нові тенденції, накреслити ключові поняття та 

спрогнозувати ефективні шляхи розвитку. Не применшуючи значення історичної 

проблематики для розуміння витоків галузі та складного шляху її становлення і 

формування, не варто забувати і про реалії сьогодення, які теж потребують 

осмислення, особливо в період глобальної економічної, галузевої та духовної 

криз, які спіткали світову громадськість і надзвичайно гостро позначилися на 

ситуації у видавничому бізнесі країн Східної Європи. Без дослідження специфіки 

розвитку сучасного стану галузі, аналіз запроваджених інновацій позбавлений 

перспективи. Апатичність теоретиків підкреслює український дослідник 

В. Теремко: «Радикальна новизна викликів, системні галузеві трансформації 

об’єктивно вторглися у проблемну сферу і пріоритети видавничої науки. Однак у 

відстежуванні та глибинному пізнанні реалій сьогодення їй не вистачило 

динамізму, завадили монодисциплінарний підхід, методологічна обмеженість, 

евристичний традиціоналізм, слабка дослідницька логіка, застаріле поняттєве 

забезпечення» [394, с.5]. Автор влучно фіксує основні недоліки, проте 

ключовими пропонує вважати монодисциплінарний підхід та евристичний 

традиціоналізм, які не дають дослідникам побачити нове явище, а також 

встановити його специфіку і масштабність.  
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Зарубіжні дослідження демонструють посилену увагу науковців до 

особливостей трансформації сучасного видавничого ринку, зокрема це питання 

висвітлене у книгах «Інновації у книговиданні: дві моделі для використання 

павутини для збільшення якості і об’єму продажів» («Innovations in Book 

Publishing: Two Models for Using the Web to Increase Quality and Sales»), 

Т. Стріфес «Торговці культурою: видавничий бізнес у ХХІ столітті» (T. Striphas 

«Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century»), тощо. 

Вагомими дослідженнями тенденцій сучасного книговидання є праці Дж. 

Б. Томпсона «Книги у цифрову епоху: трансформація академічного та 

вузівського книговидання у Британії та США» [506] (John B. Thompson «Books in 

the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in 

Britain and the United States») та «Книжкова справа сьогодні» [507] («Book 

Publishing Today: Not for the Faint of Heart»). В них автор розкриває основні 

зміни, що відбуваються, зосереджуючи увагу на їх причинах і подальших 

наслідках, вмотивовуючи необхідність шукати нові бізнес-моделі та 

переосмислювати взаємини між автором — видавцем — читачем. Провідною 

стає думка, що сектори книговидання мають свою відмінну логіку та динаміку 

змін і тільки їх реконструкція дасть змогу зрозуміти проблеми, виклики і 

можливості сучасної видавничої галузі. Глибинний вплив на неї чинить цифрова 

революція, яку не можна асоціювати тільки з появою електронного видання. 

Американський дослідник Н. Ховард у праці «Книга: життєва історія 

технологій» (N. Howard «The Book: The Life Story of a Technology» [480]) 

розглядає книгу як технологію збереження і розповсюдження думок, простежує 

її часову і культурну еволюцію. Вивчення книги як технології достатньо нова 

форма трактування історії книги, автор намагається встановити як інформація і 

засоби масової інформації формували її історію й якою повинна бути технологія 

творення книги для того, щоб здійснювати глибокі культурні та інтелектуальні 

зміни. Вивчення інноваційних змін у книговиданні розглядається у 

міжкультурному світовому масштабі. 
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Ресурс Mediabistro.com ініціював у 2009 р. проведення самміту «Інновації у 

цифровому видавництві: електронні книги, пристрої для читання електронних 

видань, електронна комерція і видання на вимогу» («Innovations in Digital 

Publishing: eBooks, eReaders, eCommerce, and Publishing on demand») для 

обговорення глобальних змін у книговиданні і книгорозповсюдженні, що 

полягають у зорієнтованості видавців на створення поліплатформного контенту, 

оцінці впливу стандартів відкритого вихідного коду на контент і 

розповсюдження, визначенні для індустрії ролі сервісів «друк на вимогу» та 

«самопублікація», встановленні нових бізнес-моделей, які демонструють 

позитивну динаміку розвитку у сучасних умовах і мають перспективу для 

видавничої галузі у майбутньому. 

Зародження практики дослідження новаційних змін у видавничій галузі 

Східної Європи було здійснено у 90-х рр. ХХ ст. українським ученим В.Різуном, 

який заклав основу для розуміння важливості технологічних інновацій для 

розвитку видавничої галузі через вдосконалення виробничого процесу, 

упровадження автоматизованих редакторських систем, а також детально описав 

програмне забезпечення, що може бути використане з метою оптимізації 

робочого потоку, систематизував наявні уявлення про способи автоматизації 

додрукарської підготовки видання. «Впровадження новітньої технології у 

редакційно-видавничу сферу стало можливим завдяки активній автоматизації й 

механізації виробничих процесів у ЗМК» [342, c.1]. 

Глибинне теоретичне осмислення інновацій починається тільки на початку 

ХХІ ст. і досі перебуває на стадії становлення, бо більшість представників галузі 

та науковців ставляться до неї з пересторогою, частково вбачаючи в 

кардинальних змінах причини проблем друкованої книги. Водночас, забуваючи, 

що зміни економічної ситуації у світі, суспільної свідомості і споживчих 

пріоритетів призводять до нагальної потреби в оновленні, пошуку неординарних 

рішень і стратегій.  

Проведений аналіз наукових праць засвідчив необхідність у подальшому 

терміновому розгляді цієї теми. Доводиться констатувати, що значного  
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зацікавлення вчених у ґрунтовному вивченні видавничих інновацій на території 

України та Білорусі не відзначається, достеменно не відомо з чим пов’язана така 

пасивність і надзвичайно низька увага до проблеми. Значно краща ситуація 

спостерігається у дослідженнях польських та російських науковців, де помічаємо 

щорічне пропорційне збільшення уваги до інноватики. Переважають праці  

загальносинтетичного характеру, однак з’являються й розвідки з претензією на 

практичну реалізацію висвітлених ідей. Абстрагуючись від територіальної 

прив’язки варто відзначити, що наукові пошуки значно активізувались, 

дозволяючи співпрацювати практикам і теоретикам, взаємодоповнюючи їх 

знання. Страх перед інноваціями пов’язаний з низьким порогом розуміння, що ж 

зараховувати до цього поняття і як ставитиметься до нововведень споживач 

видавничої продукції.  

До того ж проблема «інновацій» у видавничій галузі, незважаючи на 

нечисленну увагу науковців, так і не набула офіційної інституалізації, а тому 

потребує реконструювання еволюції поглядів на місце і значення інновацій для 

видавничих підприємств. Поодинокі дослідження нагадують спробу несміливого 

накреслення орієнтирів, висловлені в них ідеї існують розрізнено і часто 

зорієнтовані на перенесення у теорію видавничої справи вже сформульованих в 

інших науках термінологічних визначень, класифікацій, що спричинює наперед 

задане неправильне розуміння специфіки видавничої інновації, створює відчуття 

її штучності і не важливості для розвитку галузі, що, на нашу думку, є хибним 

припущенням, яке потребує спростування.   

Отже, необхідно говорити про нагальну проблему принципового оновлення 

проблематики досліджень у теорії видавничої справи. Головними шляхами 

подолання наукової кризи можна назвати здійснення аналітичного осмислення 

теоретичних досліджень у видавничій галузі. До того ж обґрунтованим, на думку 

В. Теремка, стає застосування міждисциплінарного підходу, який дасть 

можливість взаємозбагатити пізнавальний процес з інноваційної проблематики. 

Дослідники (О. Горлова, Л. Зіміна, В. Різун, В. Теремко) мають рацію 

стверджуючи, що загальноприйняті традиційні моделі роботи у видавничому 
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бізнесі потребують змін, які частково вже відбуваються під впливом 

цивілізаційних перетворень, що спровокували трансформацію свідомості, а 

найголовніше — технологічної медіасфери. Теперішні процеси — це хаотична 

спроба пролонгації нового погляду на суб’єктів видавничого ринку та творення 

інформаційної екокультури.  

Інноваційну діяльність у видавничо-поліграфічній галузі України 

досліджували М. Галенко, Г. Грет, Я. Котляревський, О. Мельников, 

Н. Передрієнко. Науковці особливу увагу звертали на «виявлення шляхів 

активізації інноваційної діяльності видавничо-поліграфічних підприємств та 

проблем інноваційних інфраструктур» [176, с. 25], а також на «вивчення 

поточного стану та перспектив інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній 

галузі» [242, с. 73]. На організаційно-економічні механізми управління 

інноваційним розвитком видавничо-поліграфічного комплексу звертав увагу в 

окремій розвідці Я. Котляревський, пропонуючи комплексний підхід з 

подолання негативних тенденцій. 

У наявній в обігу літературі зафіксовано кілька підходів до висвітлення 

інновацій: прямий і опосередкований. У працях першого типу основна увага 

приділяється з’ясуванню природи і специфіки видавничих інновацій, сам термін 

фігурує вже в назві дослідження:  О. Горлова «Планування інноваційної 

діяльності видавництв» [164], Є. Канченко «Інноваційний розвиток видавничо-

поліграфічного комплексу України» [221], В. Морохова «Стратегічне 

планування інноваційного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

Волині» [299], Б. Никифорук «Державне регулювання інноваційних процесів у 

видавничому сегменті ринку України» [306], Л. Рудакова «Удосконалення 

керування інноваційною діяльністю видавництв на основі розробки рекламної 

стратегії» [359], Д. Степанов «Оцінка можливостей і перспектив розвитку 

інноваційних процесів на книжковому ринку» [379], Н. Халякіна «Інноваційні 

технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи» 

[419], тощо.  
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Праці другого типу — це менші за обсягом дослідження, автори яких мають 

на меті висвітлити окремий інноваційний елемент у роботі галузі: електронні 

видання, соціальні медіа в діяльності видавництв, управлінські чи технологічні 

інновації, новітні способи продажу і просування книг. До переліку дослідників, 

які розглядали ці питання, варто поставити прізвища О. Афоніна, 

І. Копистинської, В. Маркової, З. Партико, М. Приходи, В. Різуна, М. Сенченка, 

О. Сербіна, В. Теремко. 

Адаптаційні кроки видавництва в реаліях сучасного видавничого ринку 

досліджуються у дисертації Л. Рудакової «Удосконалення керування 

інноваційною діяльністю видавництв на основі розробки рекламної стратегії» 

[359]. Значущість обраної теми зумовлена виявленням недостатньо ефективного 

керування видавництвами, що призводить до стагнації галузі. Дослідниця 

закцентовує увагу на необхідності зорієнтовуватись на впровадження 

інноватики, що потребує адекватного економічного інструментарію та 

виробничих потуг підприємства. Серед завдань дослідження найважливішими є 

такі: аналіз інноваційної діяльності видавництв, визначення ключових проблем 

суб’єктів видавничої галузі, з’ясування ролі інноваційних стратегій на 

підприємствах в ринкових умовах, аналіз інноваційних принципів побудови 

організаційної структури керування редакціями, побудова моделі оцінки ризиків 

інноваційних проектів видавничої діяльності. Здійснюється розробка системи 

керування інноваційною діяльністю на основі рекламної стратегії. Хаотичність 

викладу, відсутність лінійної послідовності у розкритті питань призвели до того, 

що сформульовані амбітні плани, на жаль, в дисертації реалізовані частково, 

низка завдань так і не знайшла свого висвітлення. Не знайшлося місця і для 

відповіді на питання, які інновації застосовуються у видавничій галузі і як 

видавництву, в умовах трансформації суспільства і світової економіки, 

відповідати очікуванням споживачів продукції і успішно функціонувати. 

Відбувається це через звужене розуміння поняття «інновація» і закцентовування 

уваги тільки на гіпотетичні інноваційні проекти видавництв.  
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Теоретико-методологічна основа розвитку інноваційних процесів на 

книжковому ринку Росії розглядається у дисертації Д. Степанова «Оцінка 

можливостей і перспектив розвитку інноваційних процесів на книжковому 

ринку» [379]. Спостерігаємо термінологічну неточність, з’ясовано поняття 

інноваційний процес загалом і зовсім поза увагою залишилися ці процеси у 

видавничій галузі. Водночас висвітлено роль державного регулювання 

інноваційних процесів на видавничому ринку, що підкреслює важливість 

розуміння державою стратегічного значення книги у суспільстві з метою 

формування інформаційної безпеки і потенціалу нації. Зроблено спробу виявити 

інноваційний потенціал видавничого ринку і факторів, які сприяють його 

впровадженню. Також виокремлено чинники й умови, особливості інноваційної 

активності та потенціалу сектора книговидання. Крім теоретичних узагальнень 

Д. Степанов намагається сформулювати методичні рекомендації з оцінки 

можливостей впровадження інноваційних процесів у галузі, рівня інноваційного 

потенціалу, виявити пріоритетні напрямки розвитку.  

Класифікація інновацій чи не вперше представлена у дисертації О.Горлової 

«Планування інноваційної діяльності видавництв» [164], проте її найбільшою 

похибкою є зорієнтованість на членування відповідно до основ економічної 

теорії і без урахування специфіки видавничої галузі, на яку і необхідно було 

звернути увагу в першу чергу.  Початково хибні настанови призвели до 

механічного підтягування реалій видавничого ринку до створеної класифікації. 

Суттєвим недоліком є акцент на загальних теоріях інноватики без зміщення 

акцентів на специфіку галузевої реалізації. Дослідниця розглядає теоретичні 

основи інноваційної діяльності, наводить характеристику інновацій, визначає 

сутність інноваційної діяльності економічних суб’єктів загалом. Актуалізуються 

методологічні підходи до прогнозування і планування інновацій у видавництвах, 

встановлюється система планування інновацій у видавничих організаціях. До 

того ж робиться спроба визначити їхні проблеми під час організації 

інноваційного процесу, а також встановити факти упровадження інновацій у 

видавництвах. 
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Дотично впровадження інновацій у видавничій галузі розглядається у 

дисертації О. Тири «Розробка стратегій розвитку видавництва в умовах 

інформаційно-мережевої економіки» [409], де підкреслюється еволюційний 

характер змін, що проявились у трансформації процесу підготовки і друку 

видання. Визначається значення соціальних мереж, крос-медійної комунікації.  

Дослідження інновацій на українському ринку позначено меншою 

масштабністю, зафіксовано поодинокі статті, в яких зроблено спробу накреслити 

національну специфіку впровадження змін. 

Аналізу понять «інноваційна політика», «інноваційний розвиток»,  

«інноваційна стратегія» та обґрунтуванню сутності стратегій інноваційного 

розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі конкретного регіону 

присвячена стаття В. Морохова «Стратегічне планування інноваційного розвитку 

підприємств видавничо-поліграфічної галузі Волині»: «Інноваційна діяльність 

підприємств видавничо-поліграфічної галузі Волинської області знаходиться на 

початковому етапі свого розвитку і потребує визначення певного набору заходів, 

процедур, інструментів, методів щодо подальшого розвитку і вдосконалення. 

Підвищенню ефективності інноваційної діяльності видавничо-поліграфічних 

підприємств буде сприяти застосування стратегічного планування щодо процесу 

управління інноваційною діяльністю даних підприємств» [299]. 

Н. Халякіна, аналізуючи загалом технології книговидання і 

книгорозповсюдження в умовах економічної кризи, так і не виокремлює 

інноваційні, наголошуючи, що «упровадження проекту зі створення постійно 

діючої виставки виданих книг у сполученні з інтернет-порталом сприятиме 

розвитку і виживанню книговидання та книгорозповсюдження в умовах 

фінансово-економічної кризи; пошуку і вибору необхідних книг; фінансовій 

доступності, бо реалізація здійснюватиметься тільки за єдиними видавничими 

цінами, що діють по всій Україні» [419, с. 19]. Дослідниця підтверджує 

важливість розвитку  інноваційних технологій серед суб’єктів видавничої 

справи. 
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Загальну характеристику інноваційного розвитку видавничо-поліграфічного 

комплексу України з метою подолання кризового стану, відродження авторитету 

галузі намагається подати Є. Канченко, висвітлюючи ключові проблеми 

спричинені перебуванням видавничої галузі у стані постійного стресу та 

правової незахищеності. Вагомим авторським внеском варто назвати намагання 

запропонувати шляхи її відродження на основі розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій: «високий ступінь ризику, характерний для 

інновацій, і слабкість вітчизняної економіки, з одного боку, та обмеженість 

власних коштів і підтримки держави, з іншого, є потужними стримуючими 

факторами інноваційної діяльності для всіх суб’єктів господарювання» [221, с. 

85]. 

Цінність інновацій для розвитку видавничо-поліграфічного комплексу 

України побіжно відзначено і у дисертації Г. Пушак «Регіональні фактори 

розвитку видавничо-поліграфічного комплексу», де наголошено, що «в сучасних 

умовах інноваційний розвиток національної економіки визначається фактором 

інформаційного забезпечення суспільства, сприяти якому в змозі і повинен ВПК 

регіону, реформування, адаптація до ринкових умов і подальший розвиток якого 

визначаються притаманними конкретному регіону факторами» [336, с. 19]. 

Важливими аналітичними узагальненнями позначена стаття Б. Никифорука 

«Державне регулювання інноваційних процесів у видавничому сегменті ринку 

України», де автор наголошує на безальтернативності інноваційного шляху 

розвитку. Найголовніше завдання для науковця — з’ясування специфіки 

використання інноваційних технологій у видавничому сегменті економіки 

України. Підкреслюється абсурдність побоювання змін, які привнесуть інновації, 

що переважно асоціюються з загрозами друкованій книзі. Подається хронологія 

впровадження інновацій у видавничі процеси та визначається їх значеннєва 

ємність [306]. 

Друга група дослідників не ставлять перед собою мету описати видавничі 

інновації та встановити їх роль у подальшому становленні галузі. Пріоритетною 

стає спроба описати нові технології, маркетингові ходи та стратегії, що можуть 
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спричинити кардинальні зміни, сприятимуть популяризації видавничої продукції 

та поверненню читацького зацікавлення. Значущими можна вважати 

дослідження щодо оновлення виробничого процесу через автоматизацію 

редакційної підготовки видання до друку зроблені Л. Городенко, М. Женченко, 

К. Мелещенко, З. Партико, В. Різуном та технологічних інновацій, які 

здійснювалися О. Афоніним, Р. Капліним, В. Марковою, М. Сенченком, 

В. Теремком, В. Харитоновим. 

Автоматизацію редакційно-видавничого процесу, з якої й варто починати 

вивчення актуальних трансформацій та інноваційних змін у видавничій галузі 

досліджували Л. Городенко, М. Женченко, В. Іванов, К. Мелещенко, Є. Мохнач-

Галицька, З. Партико, І. Піх, В. Різун, В. Сеньківський. Різні ракурси вивчення 

проблеми дозволили говорити про формування комплексного уявлення щодо 

специфіки впровадження автоматизованих систем у виробничий процес, типи 

програмного забезпечення та практичні аспекти реалізації теоретичних моделей.  

Нові способи просування видавничої продукції, бренду видавництва та 

автора у соціальних медіа висвітлено у розвідках російських дослідників 

М. Крючкова та Н. Шулакова «Результативний SMM для книжкових проектів» 

[258], «Просування читання в соціальних медіа» [335], «Соціальні медіа vs 

читальний зал» [372], тощо. 

Інноваційні рекламні технології у книговиданні знайшли відображення у 

роботах О. Берьозкіної «Продакт плейсмент. Технології прихованої реклами» 

[104], М.-Л. Галісіан «Продакт плейсмент у засобах масової інформації» [150], 

Я. Григор’єва «Соціально-психологічний аналіз Product placement як соціальної 

комунікації» [182], П. Кисельової «Продакт-плейсмент по-російськи» [228], 

О. Полетаєвої «Масова культура як об’єкт прихованої реклами: літературний 

продакт плейсмент» [323], Є. Сухової «Технологія product placement у художній 

літературі» [382]. 

Проведений аналіз наукових розвідок засвідчив, що поза увагою 

дослідників залишаються детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях 

видавничої діяльності. Найпоширенішим є аналіз інноваційних технологій та 
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інноваційних промоцій у видавничій справі. Водночас досі належно не 

охарактеризовано технології творення буктрейлерів, які асоціюються з 

інноваційним способом рекламування книги та пропонують унікальний 

інструментарій для реалізації поставленої мети. Інноваційні способи продажу 

книг попри свою надзвичайну важливість, на жаль, теж не знаходять належного 

поцінування, хоча системи книгорозповсюдження й розглянуто у працях 

О. Афанасенко, І. Копистинської, О. Сербіна, В. Сошинської, М. Тимошика, 

Н. Халякіної, В. Шпака.  

Використаний науковцями констатуючий підхід, незважаючи на його 

низьку конструктивність для висвітлення проблеми, застосований для 

зосередження уваги на специфіці інноваційних маркетингових стратегій та 

інноваційного менеджменту. Наявні прогалини в дослідженнях мають бути 

заповнені з метою формування адекватного розуміння особливостей 

функціонування видавничої галузі країн східноєвропейського регіону під 

впливом інновацій. Існуючі наукові розвідки, що висвітлюють проблему 

інновацій у видавничій справі не дають вичерпних відповідей і не сприяють 

формуванню повної картини розуміння даного феномену. Вони більше 

накреслюють напрямки подальшого осмислення.  

 

 

1.1.3. Методологічна основа дослідження інновацій 

Проблемність у дослідженні інновацій проявляється через спрощене 

розуміння і відсутність сприйняття їх як складного виду активності, «яка 

починається з концептуалізації нової ідеї і через рішення проблеми веде до 

використання та реалізації економічних і соціальних цінностей. З іншого боку, 

інновація — це не тільки представлення нової ідеї, не тільки винахід нового 

пристосування і не тільки розвиток нового ринку, а процес, що поєднує все 

перераховане вище в єдине інтегроване ціле» [478,  с. 634]. Складність інновації 

як явища передбачає, що і дослідження інновацій — процес, що потребує 

використання широкого спектру методів і ретельного їх відбору, провокує 
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орієнтування на оцінку інноваційного розвитку як широкоформатного каналу 

формування або адаптування до багаторівневого розуміння явищ. «У міру того 

як інновації стають найважливішим атрибутом економічної, соціальної та 

культурної реальності, а також життя окремих людей, для їх аналізу необхідно 

залучати нові методологічні засоби. Вони повинні дозволяти досліджувати їх не 

тільки ізольовано від інших аспектів існування людини, але і в контексті інших, 

на перший погляд не пов'язаних з інноваціями видів його активності: «... 

інновації не є ізольована подія» [457]. Міждисциплінарність інновацій вимагає 

використання міждисциплінарних методів дослідження.  Найголовніше завдання 

— обрати для застосування методи, які б сприяли виробленню комплексного 

бачення актуальних трансформацій видавничої галузі та способів її 

інноваційного розвитку, що дозволить їх детально описати, проаналізувати та 

виробити компенсаторні механізми для подолання наслідків сучасної кризи.  

Перша проблема, з якою стикається дослідник інновацій у видавничій 

справі — це термінологічний хаос, а подекуди і повна відсутність термінів або їх 

тлумачення, що вживаються на позначення ключових галузевих інновацій. З 

метою подолання даної перешкоди використовувались метод латентного 

семантичного аналізу та метод концептуального аналізу, які дозволили вивчити 

існуючі терміни і їх тлумачення з урахуванням контекстів та запропонувати 

уточнення або часткову заміну понятійного апарату теорії видавничої 

інноватики. Метод латентного семантичного аналізу дав можливість виявити 

значеннєву ємність термінів і врахувати їх контекстозалежність, можливе місце 

функціонування і варіанти подальшого застосування. Для повноти розкриття 

методу була використана низка прийомів: зіставлення (відбувся пошук 

оптимального терміна, який би широко відтворював інновації у видавничій 

галузі, що дозволило нам зіставляти існуючи дефініції термінів: «видавничі 

інновації», «інновації у видавничій справі» та «інновації у видавничій 

діяльності»),  проводити їх контекстний аналіз. Проаналізована модель 

семантичного простору інновацій у книговиданні дозволила наголошувати на 

існуванні нових значень слова «інновація», можливості утворення від нього 



 

 

53 

похідних або формуванні мовних одиниць, до складу яких може увійти дана 

лексема. Відбулось дослідження семантичного простору терміна «інновація», що 

проявилось у його реалізації у різних дискурсивних практиках та з’ясуванні 

етимології, семантичної структури слова, а також вивченні його синтагматичних 

зв’язків. Було з’ясовано, що виявлення співвідношення під час функціонування 

різних проекцій семантичного простору дозволить визначити основні та 

другорядні компоненти концепту «інновація».  

Важливо було також провести аналіз документної інформації, який 

дозволив дослідити праці теоретиків видавничої справи, статистичні збірники, 

галузеві аналітичні доповіді та зробити висновки, щодо рівня розкриття 

проблеми актуальних трансформацій у видавничій галузі Східної Європи та 

впровадження галузевих інновацій. Опис розвитку наукової думки сприяв 

формуванню уявлення про стан дослідження наукової проблеми, виявленню 

прогалини, які обов’язково мають бути розв’язані у дисертаційному дослідженні 

і на основі валідності та репрезентативності отриманих, завдяки вивченню 

документальної інформації даних, можуть бути сформульовані наукові гіпотези.  

Дослідження видавничої галузі східноєвропейського регіону як широкого 

утворення повинно відображати його регіональну специфіку і водночас 

висвітлювати запозичені новації зі світового книговидання. Оцінити унікальні 

особливості регіонального розвитку та загальні тенденції варто використовуючи 

метод комплексного аналізу, де буде поєднано методику ретроспективного та 

управлінського аналізів. Перший дозволяє висвітлити специфіку розвитку галузі 

в історичній ретроспективі та зафіксувати ситуацію на сучасному етапі, другий 

— змінює модальність і дозволяє змоделювати ймовірні шляхи розвитку 

відповідно до обраних рішень. Їх ефективність досягатиметься завдяки 

масштабності бачення проблем, дієвій системі аналітичних досліджень та 

постійному моніторингу ринку і сприятиме системному вивченню численних 

факторів існування видавничого бізнесу в кожній країні та причиново-

наслідкових зв’язків, які провокують як появу інновацій, так і формують 

особливості поведінки підприємства на ринку. До того ж вважаємо, що для 
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підсилення ретроспективного аналізу доцільно використовувати порівняльно-

історичний метод, а найбільше історико-типологічне порівняння, яке дало 

можливість порівняти особливість розвитку видавничих ринків країн Східної 

Європи і пояснити схожі тенденції подібністю розвитку.  

Для порівняння інноваційних змін у видавничій галузі країн Східної Європи 

застосовувався метод компаративного аналізу. Застосування його 

вмотивовується можливістю здійснювати аналіз інновацій у 

міждисциплінарному зрізі і дозволяє простежити особливості функціонування 

інноваційних змін у видавничій діяльності на різних стадіях життєвого циклу та 

порівняти специфіку їх життєдіяльності на прикладі національних ринків країн 

Східної Європи.  Його використання дозволило вперше говорити про спільне і 

відмінне у розвитку галузей в умовах актуальних трансформацій, визначити 

глибину проникнення інновацій та їх результативність для конкретного 

національного ринку і  східноєвропейського регіону.  

Ключові напрями інноваційного розвитку  видавничої діяльності 

східноєвропейських країн було виділено завдяки використанню методу 

класифікацій, який дав можливість класифікувати інновації у видавничій справі 

та сприяв визначенню взаємозв’язків між ними. 

Метод детермінованого факторного аналізу використаний у дисертації з 

метою виявлення й описання основних причин, які стали поштовхом до 

впровадження інновацій у видавничій галузі. Застосування цього методу дає 

можливість розглядати дуалістичну природу інновацій, оцінюючи їх як одиниці, 

що зазнають впливу і як фактори, які впливають. Найбільш впливовим для 

розв’язання поставленого завдання виявився прийом елімінування, який 

дозволив визначити детермінованість інновацій, а також встановити фактори 

впливу на них.  Інновації у видавничій діяльності співвідносимо з 

результативним показником, вони зазнають впливу науково-технічного 

прогресу, соціуму, тощо. 

Використовуються й емпіричні методи дослідження, які стають основою 

для узагальнень та дозволяють зафіксувати реалії видавничого ринку. Серед 
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основних використовували методи: анкетування, вторинного аналізу 

соціологічних даних, фокус-групових дискусій, веб-опитування.  

Важливим джерелом розуміння інновацій та ставлення до них у суспільстві 

став метод вторинного аналізу соціологічних даних, який застосовувався для 

вивчення отриманих з різних джерел даних шляхом  збору інформації. Вивчені 

результати соціологічних досліджень, спрямовані на виявлення оцінки 

впровадження інновацій у видавничу галузь, уподобань і запитів цільових 

аудиторій. Вони дозволили скласти цілісну картину специфіки розвитку 

видавничої галузі Білорусі, Польщі, Росії та України. Сформували уявлення 

щодо запитів аудиторії на технологічні інновації, дозволивши оцінити рівень їх 

впливу на респондентів та виявити попередні очікування від їх запровадження. 

Анкетування респондентів проводилось з метою визначення емпіричних 

індикаторів та практичних маркерів під час встановленні значеннєвої ємності 

конкретних радикальних інновацій у видавничій справі. Проведене комплексне 

анкетування  студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування», щодо 

загального розуміння поняття інновацій та конкретного втілення технологічних 

інновацій у форматі електронних видань. 

Перше веб-опитування на сайті Подробиць (http://podrobnosti.ua/voting) («Чи 

читаєте ви книги?» (червень 2014 р. — лютий 2015 р.; 8 956 респондентів) 

проводилось з метою виявлення рівня читацької активності  серед користувачів 

мережі Інтернет і сукупно з результатами вторинних соціологічних досліджень 

дозволив робити висновки щодо популярності читання серед українців. Друге 

веб-опитування («Як ви ставитесь до електронної книги?»  (червень 2014 р. — 

лютий 2015 р.;  9 768 респондентів) дозволило оцінити ставлення користувачів 

мережі Інтернет до однієї з найбільш затребуваних сучасним суспільством 

інновацій — електронної книги, сформулювало розуміння нових очікувань 

читачів. 

Фокус-групові дискусії дозволили в режимі безпосереднього діалогу 

виявити важливі маркери, що дозволять актуалізувати галузеві інновації, 

ідентифікувати їх розуміння аудиторією. Головним завданням стало прагнення 

http://podrobnosti.ua/voting


 

 

56 

оцінити рівень розуміння поняття видавничих інновацій та визначити їхню 

роль і місце у видавничому просторі з позицій майбутніх фахівців видавничої 

галузі.   

Метод дискурс-аналіз рекламацій через роботу з відгуками  інтернет-

користувачів про читацьку активність, електронні і друковані книги, розуміння 

значення читання сформував усвідомлення очікувань аудиторії від суб’єктів 

видавничого ринку. Також спровокував необхідність провести дискурс-аналіз 

проблематики електронного книговидання в Мережі (було проаналізовано 

понад 1000 дописів) з різних ресурсів. 

Метод моніторингу дозволив вивчати ключові напрями інноваційного 

розвитку  видавничої діяльності східноєвропейських країн, особливо 

актуальним став при дослідженні діяльності інтернет-магазинів, книжкових  

клубів, представленості видавництв у соціальних мережах та при вивченні 

специфіки функціонування спеціалізованих книжкових соціальних мереж, де 

існувала нагальна потреба у систематичному відстеженні тенденцій і процесів у 

швидкозмінному інформаційному середовищі. Проведений аналіз 

інформаційних потоків протягом 2012-2014 рр. мав на меті отримати якісні і 

кількісні зрізи для подальшого узагальнення. Застосування методу моніторингу 

дозволило отримати важливу інформацію про технологічні інновації 

видавничої сфери, інноваційні методи дистрибуційної діяльності видавництв, 

мережеві видавничі промоції,  інноваційні сервіси у видавничій сфері. 

Проведене дослідження було б неповним без використання наукового 

прогнозування, яке стало основою для вивчення перспектив упровадження 

інновацій у трансформаційній системі видавничої діяльності, а також 

дозволило провести моделювання перспективних інноваційних видавничих 

практик. У його рамках використовувався метод експертних оцінок, що 

дозволив робити узагальнення на основі професійного і практичного досвіду 

спеціалістів з різних країн Східної Європи. Формування прогнозу відбувалось 

на підставі вивчення об’єктивно існуючих тенденцій розвитку в історичній 

ретроспективі.  
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1.2. Базові теоретичні розробки явища видавничих інновацій у теорії 

соціальних комунікацій 

 

1.2.1. Суть видавничої інноватики: видавнича справа як креативна 

індустрія 

Через мінливість сучасного світу, перенасиченість змінами і новими 

явищами, трансформацію суспільства і суспільної свідомості, надлишок 

інформаційного шуму в повсякденному та професійному житті з’являються 

безліч нових, часто малозрозумілих, але надзвичайно привабливих лексем, які 

стають загальновживаними попри брак усвідомлення їх справжньої значущості 

і сутності. Інновація як явище і як лексема на його позначення через свою 

багатозначність стає повсякчасним викликом, який потребує мобілізації всіх 

розумових зусиль. Усеохопність смислів, які вкладаються в це слово, вражають 

своєю багатогранністю, а науковці і досі сперечаються, що саме необхідно 

описувати у процесі його тлумачення. Широка значеннєва ємність, можливість 

міждисциплінарного використання та мультитрансформаційність — основні 

перешкоди для вироблення єдиноприйнятного або узгодженого визначення. 

Наявна хаотичність і спорадичність, що зафіксовані під час ідентифікації 

інновації у просторі псевдотермінологічного хаосу засвідчують необхідність 

прориву на новий рівень узагальнень та створення передрозуміння унікальності 

явища, що науковці намагаються умістити в рамки терміна «інновація». 

Підтвердженням попередніх спостережень стало проведене дисертантом 

опитування (респондентами було обрано 1500 осіб з різних регіонів України, 

вибірка проводилась на паритетній основі), яке засвідчило, що 44 % пересічних 

громадян не можуть дати відповідь на питання, що означає слово «інновація», а 

56 % наводили різноманітні тлумачення, з них у 18 % воно чітко асоціювалося з 

нововведеннями (Додаток А1, Таблиця 1). Інша ситуація щодо «впізнаваності» 

терміна спостерігалася під час опитування майбутніх фахівців видавничої 

галузі студентів спеціальності «Видавнича справа і редагування» з різних 

вищих навчальних закладів України, які, попри відсутність одностайності в 
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його тлумаченні, все ж розуміють загальну суть цього поняття. Загалом 

інновація у них асоціюється з нововведенням — 48 % опитуваних, новацією — 

26 %, новим — 11 %, вдосконаленням — 9 %, переформатуванням — 6 % 

(Додаток А1, Таблиця 1). Проведені польові дослідження підтверджують 

розгубленість респондентів під час ідентифікації поняття, а неможливість 

наповнити його чітким смислом призводить до намагання прив’язати термін до 

будь-чого нового. Г. Азгальдов та А. Костін попереджають про негативні 

наслідки хаотичного і необдуманого використання поняття: «здається, 

очевидним, що без жодного, загальноприйнятого і науково-обгрунтованого 

тлумачення терміна «інновації» його застосування на практиці буде не тільки 

не корисним, але і навіть шкідливим — як це виявилось стосовно термінів 

«якість і ефективність», коли наша промисловість майже повністю втратила 

світову конкурентноздатність» [84]. З цим пов’язане існування безлічі варіантів 

тлумачення терміна, а також висока частотність використання новомодного 

слова в різних варіаціях. 

Складність визначення поняття починається вже на етапі пошуку 

етимології лексеми «інновація», бо проведене дослідження етимологічних 

словників латини та британської мови не дало однозначного розуміння щодо 

первинного семантичного значення слова та не дозволило достеменно 

зафіксувати час його появи. З 15 проаналізованих етимологічних словників 

латинської мови, зокрема А. Вальде «Латинський етимологічний словник» 

(A. Walde «Lateinisches Etymologisches Woerterbuch» [510]), А. Ванічека «Греко-

латинський етимологічний словник» (A. Vaniček «Griechisch-lateinisches 

etymologisches Wörterbuch» [509]), М. Бреаля і А. Білля «Етимологічний 

словник латинської мови» (M. Breal, A. Bailly «Dictionnaire étymologique Latin» 

[465]) у жодному не зафіксовано слова «innovatus» або «innovation», 

натрапляємо тільки на іменник «innovationem», що є похідним від дієслова 

«innovare».  

Традиційно серед науковців прийнято стверджувати, що слово це 

пізньолатинського походження і може бути похідним від утвореного 
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префіксальним способом in+novus (відновлення) або від «novatio» (оновлення). 

Така плутанина з праосновою терміна призводить до його багатозначності. В 

українську мовну практику він увійшов як запозичення з англійської мови 

загальновживаного терміна «innovation», вперше зафіксоване у національних 

тлумачних словниках з 90-х рр. ХХ ст.  

Його розуміння ускладнюється через існування у науковій літературі країн 

східноєвропейського регіону термінів-псевдосинонімів до лексеми «інновація» 

— «новація» та «нове», які мають високу частоту використання. Поняття 

«новація» не може бути ототожнене з поняттям «інновація», бо тільки 

впроваджені «новації» та «нове» можна ідентифікувати як інновації, але не 

кожна з них може бути впроваджена. «Інновація — не ідея нового, не відкриття 

чи винахід, бо все це — новації. Інновацією є нововведення, впроваджена 

новація.  Перетворення новації на інновацію потребує зусиль, багато значить і 

час (інноваційний лаг). За певних обставин  інновація може бути тотожною 

новації, «тут і тепер» зреалізувавши в конкретному феномені новітні ідеї та 

знання, а потім надавши йому масштабу за рахунок дифузії (поширення)» [397, 

с. 10]. 

Водночас єдино можливим умовним синонімом до поняття «інновація» 

може бути «нововведення», проте останнє означає тільки обставину 

впровадженості інновації, тобто, відповідно до теорії Й. Шумпетера, інновація 

— реалізований на практиці винахід. Фахівець у галузі інноваційного 

менеджменту Б. Твісс  також переконує, що «це єдиний у своєму роді процес, 

що об’єднує науку, техніку, економіку та управління. Він полягає в отриманні 

новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи 

комплекс відносин, виробництво, обмін, споживання» [390]. 

Російський дослідник сучасних теорій інновації В. Комаров пропонує 

вважати еквівалентом поняття «інновація» лексему «оновлення» або 

«поліпшення»: «у цьому контексті можна говорити відповідно про процесні 

оновлення, технологічні оновлення, організаційні оновлення, галузеві 

оновлення, економічної теорії оновлень тощо. Використання терміна 
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«оновлення» («покращення») з точки зору смислу та лінгвістики російської 

мови є найбільш відповідним значенням в європейських мовах і розкриває 

процесну сутність інновацій» [235, с. 25-26]. Використана автором лексема 

відображає інкрементні або поліпшуючі зміни, де важливим є наголос на 

безперервному процесі, тоді як для характеристики епохальних або 

радикальних інновацій найбільш влучним буде термін «нововведення». 

Дослідники переконані, що ця ситуація є не випадковою, а пов’язана з 

«термінологічною невідповідністю російської і західної традицій, що 

знаходиться у розумінні статики-динаміки, тобто інновацій як процесу 

(«здійснення») або результату («здійснене») і походить, ймовірно, від 

відсутності у мові (на відміну від європейських мов) слова-аналога» [234, с. 22]. 

Як термін лексема «інновація» була вперше запропонована до вжитку 

австрійським економістом Й. Шумпетером у праці «Бізнес-цикли: теоретичний, 

історичний і статистичний аналіз капіталістичного процесу» («Business cycles. 

A Theoretical, Historical and Statistical Analysis» [459]), датованій 1939 р. «Під 

змінами в пропозиції товарів ми маємо на увазі більш широкий набір подій, ніж 

це може здатися в буквальному сенсі. Ми включаємо сюди впровадження нових 

товарів на ринок, що є найтиповішим випадком; зміну методів виробництва 

товарів, що вже перебувають в обігу; тейлоризм (наукову організацію праці), 

поліпшення обробки матеріалів, створення нових організаційних структур, 

наприклад, універмагів. Одне слово, ми маємо на увазі «роблення речей по-

іншому» в економічній сфері — всі ці випадки, ми будемо позначати терміном 

«інновація» [234, с. 19]. Автор основний акцент робить на впровадження 

нового, зміну наявних методів і технологій виробництва товарів, створення 

нових каналів збуту продукції та оновлення механізмів управління 

підприємством. Також особливу увагу він приділяв інноваціям у працях 

«Теорія економічного розвитку» («The Theory of Economic Development» [499]) 

та «Цикли ділової активності» («Business Cycles: A Theoretical Historical and 

Statistical Analysis of the Capitalist Process» [498]), де зосередився на науково-
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технічних змінах, які стали визначальними для створення й використання нових 

товарів, ринків, форм організації галузей.  

Водночас економічне обгрунтування самої теорії інновацій з’явилось 

значно раніше, ніж був введений у науковий обіг термін, і викладене 

Й. Шумпетером у праці «Теорія економічного розвитку» («The Theory of 

Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the 

Business Cycle» [499]), датованій 1912 р. Перебуваючи у пошуках, автор 

використовує термін «нові комбінації» на позначення сутності процесу нового 

економічного розвитку. Дослідник наголошує, що поява «нових комбінацій» — 

це не агресивна спроба захоплення ринку новотворами, а намагання 

забезпечити паралельне співіснування зі старими комбінаціями [499, с. 38]. 

Особливий наголос зроблено на аналіз впливу різноманітних факторів, що 

сприяли появі і впровадженню інновацій в активний ужиток. Шумпетерівські 

«нові комбінації» передбачали існування низки важливих характеристик: по-

перше, вони акцентували на дискретності розвитку, коли нові комбінації на 

початковому етапі співіснують паралельно зі старими комбінаціями; по-друге, 

вони змушені були конкурувати між собою, а перемігши, діставали можливість 

привласнити необхідні засоби виробництва; по-третє, нова комбінація 

обов’язково мала стати результатом не тільки технічного, а й економічного 

аспектів виробництва. Макроекономічне трактування інновацій вчений навів у 

праці «Капіталізм, соціалізм і демократія», що вийшла у 1942 р. («Capitalism, 

Socialism and Democracy» [500]), визначивши їх як процес «творчого 

руйнування», що призводить до якісних змін життя: «історія транспорту «від 

поштової карети до літака» ілюструє (...) процес економічної мутації, — якщо 

можна вжити тут біологічний термін, — який безперервно революціонізує 

економічну структуру зсередини, руйнуючи стару структуру і створюючи нову. 

Цей процес «творчого руйнування» є самою сутністю капіталізму» [500, c. 139]. 

Загалом поняття «інновація» має різноманітне трактування, але найбільш 

ємно і багатогранно, з урахуванням практичного застосування в наукових 

практиках різних галузей, воно сформульоване в роботі Еверетта М. Роджерса 
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«Дифузія інновацій» (E. Rogers «Diffusion of Innovations»), в якій автор 

вибудовує систему підходів і суджень, що дають змогу оцінити можливості і 

специфіку впровадження інновацій у різних соціальних середовищах. 

«Інновація — це ідея, практика або об’єкт, які індивід або інший суб’єкт 

впровадження сприймає як нові» [193, с. 57]. Такий підхід дає можливість 

розширити сферу інновативності, дистанціюватися від уваги тільки до 

радикальних і глобальних змін, які можуть кардинально видозмінити галузь, 

забезпечуючи розуміння важливості нововведень для її функціонування.  

На території України законодавчо закріпленим трактуванням терміна 

«інновація» є тлумачення наведене у Законі України «Про інноваційну 

діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р., де у розділі «Загальні положення» 

зазначається, що «інновації — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери [12]. Це визначення не можна назвати вичерпним, бо 

основний наголос зроблено на інновації як економічній категорії, на 

регламентовані об’єкти, які підпадають під подане визначення, проте воно має 

юридичну силу. Економіко-правовий аналіз наведеного у законі визначення 

здійснила українська дослідниця Ю.Суховей-Хамм. Переосмисливши 

граматичні, логічні та юридичні його особливості, вона дійшла висновку, що «у 

ньому наявні певні протиріччя і дуалізм, а саме: не зовсім зрозумілим 

залишається зміст слова «…застосовані..», а точніше — межі такого 

застосування» [383, с. 158], а також недостатньо продумана система обрахунку 

фінансової винагороди або пільг для інноваторів. 

З появою численних наукових розвідок тлумачення терміна «інновація» 

видозмінювалось відповідно до авторських концепцій, предмета та об’єкта 

досліджень учених, а також галузевої специфіки. Цю особливість помітила 

українська дослідниця О. Чумак, зазначивши, що «у різноманітних варіантах 

експлікації даного поняття чітко фіксується прив’язка до предметних галузей 
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конкретних наук, інноваційність яких розглядається тим або іншим автором» 

[433].  

Важливою для комплексного розуміння явища варто вважати 

запропоновану російськими дослідниками В. Шугуровою, Л. Баєвою [95] 

п’ятикомпонентну типологічну класифікацію підходів до тлумачення інновацій 

у науковій літературі. Дослідники виокремлюють об’єктний, процесний, 

об’єктно-утилітарний, процесно-утилітарний, процесно-фінансовий підходи. 

Проведений аналіз наукової літератури дав змогу виявити прихильників 

кожного із підходів та систематизувати основні результати їхніх наукових 

пошуків. 

Об’єктний підхід  передбачає позначення як інновацій об’єкта або 

результату науково-технічного прогресу, пов’язаного з появою нової техніки і 

технологій. Вважаємо, що він представлений у роботах Л. Лапицької, П. Зобова 

«Теорія інноваційного менеджменту» [265], С. Шевченко «Інновація як 

ключова категорія інноваційної економіки» [441], А. Маннапова 

«Вдосконалення термінологічного апарату в інноваційній сфері» [285]. Серед 

напрацювань дослідників видавничо-поліграфічного комплексу особливої 

уваги в цьому контексті потребують роботи Я. Котляревського, К. Мелещенко, 

В. Різуна, З.Партико, також опосередковано цей підхід ілюструють праці 

авторів, що вивчають видавничі технологічні інновації та інноваційні сервіси.   

Процесний підхід передбачає розгляд інновації як процесу зародження 

нового. Знаходимо його у роботі відомого угорського економіста Б. Санто, який 

вважав, що «інновація — це такий суспільний, техніко-економічний процес, 

який через практичне використання ідей і винаходів приводить до створення 

кращих за своїми властивостями виробів і технологій, та у випадку, коли вони 

зорієнтовані на економічну вигоду, на прибуток, їх поява на ринку може 

принести додатковий дохід. Таким чином, інновація охоплює весь спектр видів 

діяльності від досліджень і розробок до маркетингу» [362, с. 35]. Вважаємо, що 

такий підхід має бути уточнений, бо інновацію некоректно вважати процесом, 

адже процес — це послідовність дій, а інновація — це конкретний результат, 
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отриманий внаслідок вчинення низки дій. Російські дослідники Е. Уткін, 

Н. Морозова, Г. Морозова у праці «Інноваційний менеджмент» також 

пропонують сприймати інновацію як процес, що обов’язково передбачає 

реалізацію нової ідеї у будь-якій сфері життєдіяльності людини, сприяючи 

задоволенню наявної потреби на ринку з видимим економічним ефектом.  

Об’єктно-утилітарний підхід зорієнтований на виділення як інновації 

об’єкта, його утилітарної основи, яка дасть змогу задовольняти суспільні 

потреби. 

Процесно-утилітарний підхід — інновація сприймається як комплексний 

процес створення, розповсюдження і використання нового практичного засобу. 

Цей підхід підтримував П. Друкер, який під інновацією розумів розробку і 

«впровадження нового, що раніше не існувало, за допомогою якого старі, 

відомі елементи надають нові обриси економіці даного бізнесу» [189]. 

Запропоноване автором визначення дає можливість ідентифікувати тільки 

радикальні інновації, які кардинально або докорінно змінюють галузь чи бізнес, 

стають специфічним інструментарієм підприємця. Не враховується фактор 

міграції новацій між галузями. Ф. Бездудний та Г. Смирнова оцінюють 

інновацію як «комплексний процес створення, розповсюдження та 

використання нового практичного засобу для кращого задоволення відомої 

потреби людей» [311, с. 183]. Проте необхідно зазначити, що інновації не 

виникають з чітко визначеною метою задовольнити відому потребу. Вони є 

наслідком впровадження ідей, що детерміновані стрімким науково-технічним, 

соціальним прогресом, тощо. Російський дослідник Д. Степаненко ідентифікує 

інновацію як «кінцевий результат наукового дослідження або відкриття, що 

якісно відрізняється від попереднього аналога і впроваджений у виробництво» 

[380, с. 77]. Хибність такого тлумачення полягає в тому, що кінцевий результат 

наукового дослідження може бути тільки новацією і водночас результат 

наукового дослідження не обов’язково буде впроваджено, тобто він не 

обов’язково стане інновацією. 
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Процесно-фінансовий підхід передбачає сприйняття інновації як процесу 

інвестування в новації, вкладення коштів у розробку нової техніки, наукові 

дослідження. Ю. Суховей-Хамм зазначає: «чимало авторів інтерпретують 

інновацію як комерційне засвоєння нової ідеї» [383, с. 156]. На цьому ракурсі 

інновацій зосереджує увагу А. Землянікін наголошуючи, що під терміном 

«інновація» прихильники цього підходу мають на увазі необхідність 

інвестувати в новації. Дану важливу ознаку інновації викорелював і Б. Твісс, 

який був переконаний, що нововведення — це «пропозиція на ринку чогось 

нового, за що споживач готовий платити. Винахід стає нововведенням, якщо 

здобуває успіх на ринку. Інновація визначається як процес, в якому винахід або 

ідея набуває економічного змісту» [390, с.212]. Головним недоліком такого 

підходу є зосередженість на фінансовому складникові. 

Інновація для сучасного світу стає однією з найбільш затребуваних 

категорій, а теорія інновацій вважається надважливою економічною 

доктриною, беззаперечна цінність якої для розвитку країн і галузей не викликає 

сумнівів у теоретиків і практиків. Інноваційність визнається суттєвим явищем 

ділової культури з неоціненним потенціалом, що вимагає орієнтування на 

креативність і нові системи координат та практик. «Формування ефективного 

бізнесу і його розвиток стає щоденною турботою багатьох учасників ринку. 

Щоб встояти в цій боротьбі й оволодіти конкурентними перевагами 

підприємствам необхідно не тільки випускати якісний товар, але і формувати 

попит на товари та послуги, застосовувати ефективну рекламну стратегію, 

стимулювати збут продукції, розробляти різноманітні заходи з розвитку своєї 

інноваційної діяльності» [359, с.3]. Нова ділова культура потребує нових 

механізмів і стратегій. Запропоновані теоретичні концепції інновацій мають в 

основі творчо-руйнівні (П. Друкер, Ф. Котлер) або творчо-поступальні 

(Ж. Еллюль, Е. Роджерс) принципи впровадження інновацій. Така 

суперечливість природи інноваційного процесу дає підстави розглядати його в 

різних площинах та зумовлює необхідність брати до уваги всі аспекти 

одночасно. Споживачам потрібні зміни, вони радо приймають технологічні 
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оновлення та інновації, саме тому виробники відчувають постійну потребу у 

пошуку нових способів збільшення цінності пропонованих товарів. 

Видавництва, що не приділяють належної уваги змінам і не здатні оперативно 

реагувати на них, приречені бути витісненими з ринку потоком нових товарів, 

послуг, більш ефективних стратегій конкурентів» [199, с.231]. 

Суттєву роль інновацій у суспільному і науково-технічному поступі помітили 

не одразу. Наукова думка поступово розкривала їх багатогранність, увиразнену в 

різногалузевих теоретичних концептах, які мали вагомий конструктивний елемент 

— взаємодоповнювали загальну теоретичну базу про інновації і розкривали їх 

стратегічну глибину. Узагальнивши підходи до розуміння інновацій, визначивши 

їх еволюцію, можемо стверджувати, що сучасний розвиток наукової думки про 

інновацію характеризується наявністю численних підходів до її розуміння, апелює 

до здобутків різних галузей знань, що дає змогу комплексно оцінювати її як об’єкт 

для уваги з широкими повноваженнями та як  самостійну одиницю, що формує 

окрему наукову базу. Незважаючи на всі намагання сформулювати єдине 

загальноприйняте визначення «інновації», завдання це не може бути виконане у 

практичній площині, бо поняття, що вміщене в цей термін, наділене широким 

значеннєвим потенціалом, суттєво ускладнюючи його ідентифікацію. Крім 

міжгалузевого, загальнонаукового розуміння поняття «інновація» існує і галузева 

його специфіка. Вважаємо за необхідне наголошувати на необхідності виділення 

нового наукового напряму — видавнича теорія інновацій, що дасть змогу 

систематизувати й описати інноваційні процеси, які відбуваються у галузі з метою 

вивчення їх стратегічного значення для подальшого формування 

конкурентоздатного видавничого бізнесу в ситуації полімедійного протистояння, 

для визначення філософії конвергентного середовища. Фіксування новацій, 

стратегічний аналіз інновацій, моделювання інноваційної активності — важливі 

для сучасного видавничого бізнесу процеси, що дадуть можливість виробляти 

розуміння ринкових реалій, ігнорування яких послаблює потенціал галузі.  

Попри потужний потенціал і надзвичайну значущість даний науковий 

напрям розвивається надзвичайно повільно. На ключовому значенні інновацій 
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наголошує у своїх дослідженнях В. Теремко: «Інновації є фундаментальним 

явищем видавничої справи, а інноваційність — однією з її характеристик. 

Основні видавничі продукти і процеси — тотально інноваційні, оскільки 

визрівають і постають у довершених формах завдяки творчості. Інноваційний 

компонент робить їх унікальностями. Налаштованість бути «піонерами своєї 

книги, які випереджають свій час і спростовують  «усі попередні стандарти», 

структурують систему інноваційних домагань у видавничій справі» [397, с. 9]. 

Варто не погодитись і наголосити на неоднозначності висловленого 

дослідником твердження про «тотальну інноваційність основних видавничих 

продуктів і процесів», бо виробничий процес з підготовки видання — це 

переважно регламентований набір напередзаданих дій, інноваційні зміни в 

ньому відбуваються, але це унікальні ситуації, які трапляються доволі рідко. 

Незважаючи на те, що кожна книга містить унікальний авторський текст, має 

власну історію творення, видання й розповсюдження, проте вона не може 

претендувати на звання інноваційного продукту.  

Попри фундаментальне значення поняття «інновація» для видавничої 

справи, підкреслене у дослідженнях В. Теремка, спостерігаємо апатичне 

ставлення до неї як серед теоретиків, так і серед практиків, що не дає змоги 

говорити про можливість формування масштабної теоретичної бази, засвідчити 

перевагу стратегічного розвитку видавничої галузі на інноваційній основі. 

Винятком можуть стати напрацювання науковців Київської школи Інституту 

журналістики та Львівської школи, які пройшли складний шлях революційно-

еволюційного розвитку.  

Видавнича теорія інновацій перебуває на стадії зародження і формування 

поняттєвого апарату та концептуальної парадигми, спостерігаються перші 

спроби засвідчити існування нагальної необхідності змін, підкреслити 

значеннєву ємність інноваційного процесу, зрозуміти його когнітивну основу. 

Наявні дослідження підтверджують намагання вчених з’ясувати затребуваність 

інновацій серед практиків видавничої індустрії та оцінити вплив інноваційного 

процесу на подальший розвиток галузі. «Для того, щоб книговидання 
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ефективно здійснювало свої функції, необхідно забезпечити стійкість і 

стабільність його розвитку. У сучасній економіці це може бути забезпечене 

тільки за рахунок посилення інноваційної складової, що визначає не тільки 

посилення конкурентноздатності друкованої продукції, але й книжкового ринку 

в цілому. Перехід до економіки нового типу, забезпечення якісного зростання 

книжкового ринку неможливе без кардинальних змін умов розвитку 

інноваційних процесів» [379, с. 3]. Водночас, попри беззаперечну значущість, 

інновації у видавничій галузі сприймаються неоднозначно. Було проведене 

експертне опитування 25 українських, 15 російських і 15 білоруських 

представників видавництв з метою виявлення їхнього ставлення до інновацій у 

видавничій галузі. Результати опитування засвідчили, що 90 % респондентів 

підтвердили своє позитивне ставлення до видавничих інновацій загалом, але 

показники змінювались, коли поставало питання оцінки міри впливу на 

розвиток ринку та видавництва конкретних інновацій. Найбільш негативне 

ставлення було зафіксовано щодо наслідків активного використання у 

повсякденному вжитку електронних видань (появу електронної книги як 

загрозу для власного бізнесу назвали 35 із 55 опитаних) та сервісу 

самопублікації (загрозу вбачають у зниженні рівня якості наданих послуг з 

підготовки видання до друку та зміни правил взаємодії автора і видавця). 

Негативною можна назвати появу тенденції до потужного заперечення 

здобутків електронної книги серед професіоналів, які забувають, що за 

допомогою цифрових технологій розширюються межі друкованих видань, 

збільшуються  кількісні показники читацької аудиторії.  

Проведений аналіз наукових праць засвідчує, що поняття «інновація» 

поступово починає використовуватись у видавничому бізнесі 

східноєвропейського регіону з 90-х рр. ХХ ст., коли була зруйнована звична 

розподільча система і представники галузі розгублено опинились наодинці з 

непередбачуваним, непрогнозованим світом нових можливостей і викликів, що 

вимагали докорінної перебудови бізнесу за всіма напрямками. Перша надскладна 

спроба ідентифікувати інноваційність розвитку видавничої галузі через зміни у 
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додрукарській підготовці, що відбулись завдяки комп’ютеризації виробничого 

процесу та удосконаленню роботи редактора завдяки впровадженню 

автоматизованих систем роботи з текстом, зроблена В. Різуном у 90-х рр. ХХ ст. 

стала основою для подальших досліджень Л. Городенко, М. Женченко, В.Іванова, 

Ю. Паливоди, П. Салиги, О. Ситника, В. Теремко. Дослідник не розглядав 

теоретичне поняття «інновація», а заклав основу для його впровадження у теорію 

видавничої справи. Можна стверджувати, що теорія видавничої інноватики в 

Україні з’являється саме завдяки його працям. Тоді як в інших країнах 

східноєвропейського регіону до початку ХХІ ст. практичні інноваційні 

напрацювання систематично не узагальнюються, не проводиться їх  аналітичний 

аналіз за допомогою методу інтервалів з метою виявлення потенційних 

можливостей для розвитку галузі та способів її вдосконалення.  

Загалом розвиток видавничої галузі початку 90-х рр. з її нововведеннями 

описують у свої працях: О.Афонін, Б. Кузнецов, Б. Ленський, З.Партико, 

С.Ничипорович, В. Різун, М. Сенченко. Водночас спостереження за розвитком 

наукової думки з теорії видавничої справи також переконує, що дослідники 

остерігаються як чітко ідентифікувати і називати нововведення, так і давати 

визначення термінам «видавничі інновації», «інновації у видавничій справі», 

«інновації у видавничій діяльності». В. Теремко вважає, що «видавничою 

інновацією є сенс вважати втілення оригінальних ідей, завершений результат 

креативної діяльності (впроваджену новацію) у видавничому процесі чи на будь-

якому етапі. Нею можуть бути принципово новий або модифікований видавничий 

продукт, нові способи і технології роботи з ним, взаємодій із цільовими 

аудиторіями та суб’єктами книжності» [397, с. 11]. Вважаємо, що запропонований 

автором термін «видавничі інновації» необхідно використовувати з певним 

застереженням, бо він має вузьке значення і може вживатися тільки на позначення 

нововведень, що мають внутрішньогалузеве походження.  

Функціонує також поняття «інновації у видавничій діяльності», спроба 

його термінологічного тлумачення була здійснена російською дослідницею 

С. Курашовою. Авторка вважає, що «інновації у видавничій діяльності — це 
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освоєння нової видавничої техніки і технології, застосування інноваційних 

методів управління, виведення на ринок творів нових авторів з урахуванням 

споживчих переваг і принципів соціальної відповідальності» [263, с. 7]. 

Визначення трохи розмите і потребує уточнення і конкретизації. Суперечливим 

є зосередження тільки на «видавничій діяльності», яку теоретики визначають як 

«сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на 

підготовку і випуск у світ видавничої продукції» [11]. Таке звуження сфери 

значеннєвого навантаження терміна призводить до відсікання інших процесів, 

що відбуваються під час забезпечення життєвого циклу видавничої продукції. 

Співвіднесення інноваційної діяльності з освоєнням нової видавничої техніки і 

технологій — це лише частина організаційних і виробничих заходів, що 

застосовуються у видавничій діяльності у процесі підготовки видання до друку. 

Саме її С. Курашова вважає практичною сферою реалізації глобальної місії 

оновлення видавничої галузі через використання інновацій. Найбільш 

проблематичним компонентом визначення є розуміння інновації як способу 

розширення асортименту продукції, а саме: «виведення на ринок творів нових 

авторів з урахуванням споживчих переваг і принципів соціальної 

відповідальності» [263, с.7]. Нова продукція може бути, але не обов’язково є 

результатом певних інновацій. Подібне тлумачення — це незбіг використаних 

для конструювання терміна лексем та їх значеннєвого наповнення.  

Інновацію, на нашу думку, необхідно сприймати як креативне генерування 

самостійних ідей. Креативне мислення видавця, книгорозповсюджувача 

дозволяє шукати нові нестандартні ідеї реалізації потреб ринку та особистих 

проектів. Саме творення унікальної пропозиції, послуги, сервісу дозволяє 

виокремитись, зробити власний бренд впізнаваним. Зреалізовані на практиці 

видавничі інновації стають частиною креативної індустрії. Вважаємо, що для 

сукупного позначення інновацій, які використовуються на різних стадіях, 

пропонуємо вживати термін «інновації у видавничій справі» як більш ємне 

поняття, яке відображає глибинний потенціал явища. Відповідно до Закону 

України «Про видавничу справу» термін «видавнича справа» визначається як 
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«провадження або поєднання суб’єктами господарювання  таких  видів  

діяльності:  видавничої  діяльності, виготовлення видавничої продукції,  

розповсюдження  видавничої продукції» [11].  Отже, інновації у видавничій 

справі — це впровадження новацій у діяльність суб’єктів видавничого ринку, 

результатом якої є створення або вдосконалення продукту, сервісу, 

виробничого процесу, способу розповсюдження.  

У широкому значенні необхідно говорити про розуміння інновацій як 

способу оновлення. Таким чином, це зміна підходів до процесів виготовлення і 

розповсюдження видавничої продукції, що полягає у застосуванні найновіших 

досягнень науково-технічного прогресу, використанні нових бізнес-моделей і 

унікальних методів управління. У вузькому значенні — це комплексне або 

одиничне впровадження новацій у процес підготовки, випуску або 

розповсюдження друкованої продукції. 

Проведений аналіз наукових праць з видавничої інноватики дав 

можливість стверджувати існування хиби стереотипного ставлення, коли 

використання традиційних та інноваційних інструментів ведення видавничого 

бізнесу сприймається як боротьба минулого і майбутнього, де обов’язково 

перемагає майбутнє. Однак цього категорично робити не можна, бо їх 

необхідно оцінювати з позицій подальших «потенцій» на шляху еволюції 

системи книговидання. Попри це, значущість і потенціал інновацій для 

розвитку видавничої галузі на сучасному етапі не викликають у дослідників 

сумнівів. Проте виникає відмінність у масштабності бачення явища, що 

спричиняє розвиток теорії інновації за двома напрямами:  

 глобалізаційним — інновація сприймається як унікальне глобальне 

мультигалузеве явище, якому потрібно дати комплексне тлумачення, 

визнавши мотиватором галузевих трансформацій; оцінюється як 

потужний філософський і економічний концепт;  

 локалізаційним — інновація-продукт, процес, сервіс, технологія як 

відокремлені одиниці. Зосереджено увагу на поясненні конкретних 

інновацій, переважно технічних і технологічних, з метою виявлення їх 
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впливу на розвиток галузі. Ключовими стають аналіз та оцінка окремо 

взятого нововведення  без виходу на рівень узагальнень.  

Видавничі інновації дозволяють галузі розвиватись, оновлюватись і 

відповідати на виклики і потреби, що ставлять споживачі видавничої продукції 

та формує конкурентне середовище. Оприявлені новаторські задуми проходять 

перевірку часом та впровадженням, формують нові феномени для осмислення і 

прогностичного моделювання майбутнього. Багатоманітна сценарність їх 

впливу на видавничу галузь дозволяє знайти способи вдосконалення книги та її 

життєвого циклу з метою привернення уваги потенційних читачів. 

 

1.2.2. Класифікація інновацій у видавничій справі 

Становлення класифікації інновацій. Загалом дослідження сутності і 

змістової ємності терміна «інновація» сприятиме вирішенню економічних, 

соціальних та правничих проблем, що пов’язані з його вживанням і 

використанням. У зв’язку з цим інновації необхідно класифікувати. 

Класифікуванням інновацій у загальній теорії інноватики займалися Я. Ван 

Дейк, Г. Менш, П. Завліна, О. Пригожин, Д. Степаненко, Х.Фрімен та ін., а в 

теорії видавничої справи відповідну спробу зробив В. Теремко. 

Процес класифікування — це в першу чергу процес виокремлення 

принципів відповідно до яких буде здійснюватись поділ. Принципи, що можуть 

бути покладені в основу фасетних класифікацій щодо рівнів застосування 

інновацій детально описав український дослідник видавничого бізнесу 

В. Теремко, в ідеях якого синтезувалися багаторічні шукання дослідників. 

«Феноменологічна багатоманітність інновацій підставово працює на 

доцільність їх класифікацій: стратегічні і реактивні (джерела, причини); базові, 

поліпшувальні і псевдо- (ступінь новизни); продуктові, процесуальні та 

управлінські (зміст); абсолютної, відносної чи умовної новизни (суб’єктивне 

сприйняття); інкрементальні, радикальні та парадигмальні (ступінь впливу на 

середовище); системні й спорадичні (режим інтенсивності); фундаментальні, 

сегментарні (масштаб); радикальні, наслідувальні (ефект впливу); об’єктивно 
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породжені, насаджені (зумовленість); глобальні, макро-, мезо-, мікро-, 

наноінновації (охоплення соціосфери); космополітичні та культурно 

детерміновані; інновації досягнень і контрінновації (вплив на конкурентне 

середовище)» [397, с. 13]. У функціональному просторі кожна з них відіграє 

суттєву роль для розуміння значеннєвої ємності інновації як глобального 

явища, що здатне видозмінити наперед задане уявлення про розвиток і 

стимулювати до стратегічних зрушень. Інновації з’являються на хвилі 

глобальних змін оновлення і перетворення, коли попередня виробнича система 

більше не задовольняє очікування споживачів і бізнесменів, а здобутки 

науково-технічного прогресу пропонують нові можливості. Виникають вони не 

спонтанно, дослідники фіксують їх чітку детермінованість. «Щоразу перехід 

від одного технологічного укладу до іншого супроводжується кризою і 

руйнуванням старої технологічної структури економіки. Це пов’язано з тим, що 

потреба в старих технологіях і виробленою за їхньою допомогою продукцією з 

часом знижується, а потреба в ресурсах зростає» [309, с. 27]. Карколомні 

можливості втрачаються при надзвичайно пересторожливому підході до 

існуючих нововведень, коли традиційна й апробована стратегія розвитку 

превалює над пошуком і запровадженням непередбачуваного. Відсутність 

чітких механізмів впровадження інновацій є потужною загрозою і призводить 

до їх хаотичного використання, що може стати причиною нестійкості усталених 

стратегій функціонування традиційної системи книговидання. 

Перша класифікація запропонована засновником теорії інновацій 

Й.Шумпетером, є недосконалою, бо в основу покладений єдиний критерій, за 

яким виокремлено п’ять типів інновацій: виробництво нового продукту, 

впровадження нового засобу виробництва, освоєння нового ринку, залучення 

нових джерел сировини, впровадження нових організаційних форм [500].  

Усвідомлення багатогранності інновацій спонукає дослідників створювати 

класифікацію за багатьма параметрами, а отже, для відтворення об’єктивної 

картини класифікувати інновації варто за кількома критеріями: ступенем 
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новизни, змістом інновації, ступенем впливу на середовище, масштабом, 

ефектом впливу, впливом на конкурентне середовище, тощо.  

Найбільш лаконічною і водночас ємною варто назвати типологію інновації 

запропоновану у працях О. Пригожина, який зосередив увагу на виділенні 

інновацій за типом нововведення, за механізмом здійснення та за 

особливостями інноваційного процесу. Також автором запропонована низка 

класифікаційних ознак: за розповсюджуваністю, за місцем у виробничому 

циклі, за охопленням очікуваної долі ринку, за інноваційним потенціалом і 

мірою новизни, за ступенем новизни для ринку. 

Російські дослідники Г. Менш та Ю. Яковець розробили класифікацію 

інновацій за однією ознакою, спираючись на їх радикальність та поділяючи 

технологічні інновації на базисні, покращуючі, мікроінновації, псевдоінновації. 

Проте більшість дослідників пропонують створювати фасетну класифікацію 

спираючись на декілька ознак інновацій. П. Завлін виокремлює 7 ознак: галузь 

застосування, етапи науково-технічного прогресу, міра інтенсивності, темпи 

здійснення інновацій, масштаби інновацій, ефективність інновацій, тощо. 

Детальніше класифікації інновацій були проаналізовані у праці С. Агаркова, 

Є.Кузнецова «Інноваційний менеджмент і державна інноваційна політика». 

Попри численну кількість класифікації так і не було запропоновано єдиної 

загальноприйнятої, у теорії видавничої справи взагалі спостерігаємо повну її 

відсутність.  

Авторська класифікація видавничих інновацій. У дисертації 

запропонована авторська фасетна класифікація видавничої інноватики, яка 

дозволяє комплексно та в різних площинах осмислювати трансформації 

видавничої галузі. Вона будується на прямій взаємозалежності між галузевим 

розвитком і трансформаціями та встановленням економічної рівноваги 

суб’єктів видавничого бізнесу.  

Для класифікування нововведень у видавничій справі ми обрали чотири 

ключових критерії, які, на нашу думку, найбільш показово розмежовують 

інновації за інтенсивністю впровадження, за місцем/середовищем 
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впровадження інновації у видавничій сфері, за рівнем впровадження у 

видавничу галузь, за впливом на видавничу галузь. 

Види інновацій у видавничій справі за інтенсивністю впровадження: 

 еволюційні; 

 радикальні; 

 комбінаторні. 

Спостерігаючи за змінами видавничої галузі країн східноєвропейського 

регіону, можна засвідчити, що тенденції розвитку інновацій залежать від 

особливостей суспільно-політичного розвитку країни та особливостей 

економіки. Еволюційні інновації — це поступові якісні трансформації, які 

призводять до вдосконалення базових елементів видавничої справи через їх 

природну зміну, відповідно до запитів суспільства та внутрішніх потреб галузі. 

В. Новиков пропонує виділяти еволюційні інновації за цільовим предметом 

впровадження (інновації-продукти, інновації-процеси), за впливом на процес 

виробництва і діяльності суб’єктів хазяйнування, за характером задоволених 

потреб.  

Вважаємо, що радикальні інновації — це термін, що фіксує тип змін, який 

передбачає орієнтування на глибинні трансформації. Радикальні видавничі 

інновації — це інновації, які призводять до кардинальних змін у базових 

елементах видавничої справи. Концептуальною основою радикальних 

видавничих інновацій стають креативні й оригінальні ідеї, які були реалізовані 

у принципово новому або модифікованому видавничому продукті, нових 

способах і технологіях роботи з ним, взаємодії з суб’єктами книжності та 

цільовими аудиторіями. «Радикальність змін — принципова ознака соціальних 

трансформацій. Вони не перелицьовують, а переформатовують систему, 

результатом чого є новий зміст, новий сценарний простір для існування 

людини. У цьому і полягає реформування постсоціалістичного суспільства в 

напрямку західноєвропейської парадигми розвитку».
2
  

                                                 
2 Ортега-й-Гассет Х. Восстание масс /  Хосе Ортега-й-Гассет // Ортега-й-Гассет Х. Эстетика. 

Философия культуры. — М.: Искусство, 1991. — С. 309–350. –  С. 317. 



 

 

76 

Радикальні інновації, що спричинили суттєві ціннісні, управлінські, 

виробничі зміни і виникли як спосіб подолання кризи, базувались на змінах 

технічного прогресу. Більшість опитаних видавців виступають за еволюційний 

розвиток і впровадження інновацій і вважають небезпечно-руйнівним 

революційний шлях, забуваючи, що саме кардинальні зміни дозволили 

видавцям отримати шанс частково відповідати запитам сучасних читачів і 

здобути вагомі конкурентні важелі у боротьбі за їх увагу зі Всесвітньою 

мережею та медіаіндустрією. Найбільшого резонансу набуває використання 

радикальних інновацій, які переважно спричиняють сутнісні зміни у 

функціональній системі галузі, векторі її розвитку, соціокультурних сигналах 

назовні, бізнес-моделях та технологіях виробництва.  

Прикладами радикальних інновацій у видавничій галузі варто вважати 

інноваційні видавничі продукти (електронні видання, інтерактивні видання), 

інноваційні видавничі сервіси (сервіс самопублікації, сервіс друк на вимогу, 

сервіс хмарних друкарень, крос-платформні сервіси), дистрибуційні інновації 

(інтернет-магазин, книжковий клуб), комунікаційні інновації (нові способи та 

формати контакту зі споживачем видавничої продукції: сайт видавництва, 

аккаунт видавництва, автора, книги в соціальній мережі, читацька соціальна 

мережа тощо), застосування електронних інструментів інформаційних і 

комунікаційних технологій для зміцнення зовнішніх і внутрішніх зв’язків 

підприємства. Видавець на практиці зіткнувся з необхідністю долати 

чужорідний інформаційний шум, орієнтуватись у форматах представлення 

даних і стежити за вдосконаленням можливостей сучасних пристроїв, долати 

перепони недосконалої системи книгорозповсюдження через створення 

дистанційних каналів продажу.  

Повсякчасний потяг до змін посилюється в епоху інформаційного 

суспільства, про яку активно заговорили у 1993 р. на конференції 

американського Національного наукового фонду. Видавнича галузь 

східноєвропейського регіону сприйняла запропоновану модель розвитку 

потужним сплеском читацької активності, про що свідчить зняття дефіциту 
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книги і статистичні показники щодо книговидання у 90-х рр. ХХ ст. Радикальні 

зміни у видавничій галузі — явище не спонтанне, а спричинене низькою 

ефективністю попередніх перетворень. Постають вони як відповідь на процес 

повільного поступу і неспішної спрямованості на опанування нових вершин. 

Комбінаторні інновації передбачають зорієнтованість на якісні 

кардинальні зміни, які не набувають системного характеру, а в процесі 

життєдіяльності підтримуються завдяки застосуванню еволюційних інновацій 

до накопичення критичної маси проблем, яка призведе до необхідності нового 

якісного перетворення. Прикладом розвитку за принципом комбінаторних 

інновацій є видавничий ринок Білорусі, що на сучасному етапі функціонування 

фіксує повільне впровадження нововведень. 

Другою фасетою класифікації видавничих інновацій є виділення трьох 

видів інновацій за місцем/середовищем впровадження у видавничій сфері: 

 комунікаційні інновації видавничої сфери (структурні, управлінські та 

функціональні інновації); 

 технологічні інновації видавничої сфери (власне технологічні інновації, 

інноваційні технології, інноваційні сервіси); 

 ринкові інновації видавничої сфери (дистрибуційні та промоційні 

інновації). 

Комунікаційні інновації — це нововведення поява яких спричинена 

потребою віднайдення ефективного вектору комунікування між суб’єктами 

видавничого ринку та суб’єктами видавничого ринку та читачами із 

застосуванням можливостей сучасних технологій.  

Виникли вони не спонтанно, а під впливом трансформації традиційної моделі 

книговидання, яка в сучасних умовах є неконкурентоспроможною і потребує 

швидкої модернізації для відновлення потенційних перспектив галузі. Книга 

поступово стає медіаджерелом, змушена повсякчас конкурувати з іншими 

способами поширення інформації та проведення дозвілля і потребує, з метою 

посилення впливу, розширення власних стратегічних можливостей через 
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запровадження в активний ужиток комунікаційних інновацій, які доповнюють 

використовувані способи впливу. 

Видавнича галузь як агрегатор інтелектуального, розважального та 

інформаційного контенту на сучасному етапі розвитку суспільства опинилась на 

маргінесах людських інтересів і потребує термінової розробки нових способів 

комунікаційної активності. До посилення інформаційної та комунікаційної 

порожнечі призвели такі сучасні реалії: розвиток Інтернету і соціальних медіа, 

світова економічна криза та відсутність інноваційних способів комунікації.  У 

відповідь на кардинальні трансформації не було запропоновано жодних варіантів 

продуктивних змін, які б сприяли модернізації комунікаційних потоків. У зв’язку 

з цим зусилля, докладені  на попередніх етапах розвитку східноєвропейської 

видавничої галузі до побудови моделей спілкування, виявились нездатними 

протистояти кризовим явищам і викликам постмодерного технотронного 

суспільства «третьої хвилі» (термін Е. Тоффлера), які спровокували докорінні 

зміни у людській свідомості.  

Пошук «точки майбутнього» для видавничої галузі має особливе значення у 

часи кризи, українські видавці переживають її не вперше, проте сьогочасна — 

найскладніша, бо обтяжена складним внутрішнім конфліктом і зовнішньою 

агресією. Водночас сьогодення є унікальним шансом національного 

книговидання, адже на хвилі патріотичного піднесення воно може здобути своє 

гідне місце на українському ринку, проявити поведінкову самодостатність, 

позбутись комплексу меншовартості і другорядності української книги і заявити 

про її значення як ідеолога національного відродження. 

Технологічні інновації. Науково-технічний прогрес поступово стає 

активним мотиватором для появи і впровадження нових технічних і 

технологічних інновацій, які провокують радикальні зміни, виявляючись 

рушійною силою розвитку суспільства загалом і виробництва зокрема. 

Особливе значення вони мають у видавничій та поліграфічній галузях, які 

потребують пошуку механізмів спрощення виробничих процесів без втрати 

якості продукції та вдосконалення сервісів і форматів відтворення інформації з 
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метою набуття здатності конкурувати. Попри значущість комплексного 

розуміння їх специфіки повноцінного впровадження технологічних інновацій у 

видавничу галузь наразі не відбулось. 

Технологічні інновації — термін міждисциплінарний, використовується 

науковцями з різних галузей знань, набуваючи в їхніх працях фахових 

різнотлумачень. Л. Шаміна та О. Самсонова у статті «Особливості 

впровадження технологічних інновацій» пропонують вважати технологічними 

інноваціями — «інновації в галузі технологій, удосконалення технологій, 

застосування принципово нових технологій у виробництві продукту, освоєння 

нових технологічних регламентів, нових видів технологічного обладнання і 

технологічного оснащення» [435]. Запропоноване визначення має право на 

існування, але відзначається однобічністю, адже будується за принципом 

непродуманого нанизування. Автори намагаються перерахувати різновиди 

технологічних інновацій, беручи за об’єднувальну ознаку зорієнтованість 

суспільства на технологічне оновлення.  

Найбільш точно відображає сутність терміна визначення, в якому 

технологічні інновації ідентифікують як «результат інноваційної діяльності, 

який існує у вигляді нового або удосконаленого продукту, що впроваджений на 

ринок, або у вигляді нового або удосконаленого технологічного процесу, який 

використовується в практичній діяльності. Відповідно, технологічні інновації 

тягнуть за собою зміни в технологічних процесах і відповідно в технологічній 

структурі економіки [360, с. 20]. У визначенні зроблено два суттєвих акценти: 

по-перше, «технологічні інновації» співвідносяться з результатом інноваційної 

діяльності, по-друге — називаються основні форми їх існування.  

Незреалізованим залишається прагнення дослідників оцінити міру впливу 

технологічних інновацій на розвиток видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону. До того ж плутанину спричиняє спроба 

ідентифікувати поняття «технологічні інновації» та «інноваційні технології» як 

синонімічні, що є некоректними і призводить до заміщення понять. 

Пропонуємо розуміти поняття «інноваційні технології» як відображення змін 
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складників процесу творення друкованого продукту без зміни основної 

технології виробництва. І вважаємо, що воно є вужчим, ніж «технологічні 

інновації», бо може бути застосоване тільки до процесу творення друкованого 

видавничого продукту. Тоді як видавничі технологічні інновації — це 

впровадження змін, що призводять до продукування нових цінностей, поглядів 

на процес творення книги та сприяють технологічному переоснащенню галузі.  

Вважаємо, що технологічні інновації у видавничій галузі можна 

асоціювати з механізмами, які запускають і регламентують інноваційну 

діяльність, зорієнтовуючись на досягнення науково-технічного прогресу з 

метою створення нових носіїв контенту, впровадження нових сервісів або 

технологій. 

Використовуючи поняття «технологічні інновації» стосовно видавничої 

галузі, необхідно враховувати, що можлива класифікація їх застосування за 

принципом отримання кінцевого результату. У такому випадку переважна 

більшість видавничих технологічних інновацій — це технології, запровадження 

яких призвело до появи нових продуктів (електронні, мультимедійні, 

інтерактивні видання та звукові книги) та технології, які спричинили 

вдосконалення виробничих процесів під час підготовки видання, що призвело 

також до появи інноваційних видавничих сервісів (сервіс «друк на вимогу», 

сервіс самопублікації тощо). Сприяло їх появі винайдення різноманітних 

технологій з суміжних галузей знань: комп’ютерні технології (технології 

обробки даних, інтернет-технології, технології програмного забезпечення, 

мультипроцесорні технології, технології запам’ятовуючих пристроїв тощо), 

нові технології електроніки (технології цифрової обробки даних, технології 

цифрового звуковідтворення, технології цифрової відеофільтрації). Технології 

ці з’явилися не випадково — вони стали відповіддю на виклики 

інформаційного суспільства, сприяючи виведенню видавничої галузі на якісно 

новий рівень розвитку. 

Друга запропонована нами класифікація має в основі принцип 

застосовуваної інноваційної технології, відповідно до нього виокремлюються: 
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 технології передавання даних; 

 технології портативної електроніки; 

 комп’ютерні технології (електронні видання як формат і електронна 

книга як пристрій). 

Запровадження технологічних інновацій призводить до створення 

продуктів альтернативних паперовій книзі (йдеться не про заміщення 

паперового видання електронним, а про їх паралельне існування для 

задоволення різноманітних забаганок читача), спрощення процесу 

виготовлення видання та отримання швидкого доступу до видавничої 

продукції. Використання нових носіїв видавничого контенту сприятиме 

впровадженню інноваційного способу подання інформації, який привертає 

увагу читачів, проте на заваді його активному розвитку стає економічний 

фактор. Інновації програмного забезпечення спричиняють наступ «породжених 

електронною книжністю соціокультурних реалій» [399, с. 14], що привносять 

низку недооцінених представниками громадськості і видавничої справи 

тенденцій. 

Види інновацій за характером  відповідності видавничому прототипу: 

первинна інновація; 

замісна інновація; 

архаїчна інновація 

Первинна інновація — це продукція, технологія, процес виробництва, який 

не мав аналогів у попередній період. Виникнення нового, не існуючого раніше 

під впливом креативних ідей з використанням фундаментальних досягнень 

науково-технічного прогресу, з метою виведення галузі на новий рівень 

існування.  

Замісна інновація — це інновація, яка здійснює повну заміну існуючих 

прототипів. Зорієнтована на повне витіснення і заміщення застарілих 

виробничих процесів, технологій з метою їх раціоналізації. У видавничій галузі 

була зреалізована через заміну процесів додрукарської підготовки видань. 
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Архаїчна інновація — це інновація, за допомогою якої в обіг вводиться, 

продукт, технологія, процес виробництва, який існував в минулому, але був не 

затребуваний у зв’язку з модернізацією виробничого процесу або заміщений 

іншою формою існування і повернувся з метою креативного вираження 

творчих ідей або відродження забутих традицій. Прикладом архаїчних 

інновацій варто назвати книги у формі сувоїв, створені вручну книги за давніми 

технологіями.  

Види інновацій за рівнем впровадження у видавничу галузь: 

 базові; 

 інтегруючі; 

 псевдоінновації. 

Базовими є інновації, які виконують замісну функцію, формуючи нову 

модель продукту, процесу виробництва. Розробка таких інновацій, на думку 

дослідників, безпосередньо залежить від фундаментальних досягнень науково-

технічного прогресу.  Їх завданням є створення нового, що зможе кардинально 

змінити виробничий процес або створити нові ринки. 

Інтегруючі або покращуючі інновації виникають за запитом ринку і 

зумовлені тільки його потребами, їх поява спирається на накопичені науково-

технічні досягнення. Генерування ідей відбувається, коли певна науково-

технічна база та запит аудиторії співпадають, власне процес появи інновацій 

проходить декілька стадій: перша — стадія виявлення потреби в інновації на 

потенційному ринку, друга — розробка концепції продукту для її задоволення, 

третя — розробка інновації, четверта — просування продукту на ринок. 

Псевдоінновації — це інновації під впливом яких продукт, процес, ринок 

не зазнали суттєвих змін, а отже, базова конструкція або структура залишились 

без змін, а лише були дещо модифіковані відповідно до маркетингових потреб. 

Види інновацій за впливом на видавничу галузь 

прямі 

непрямі 

комбіновані 
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Прямі інновації — це інновації, що, виникаючи в різних галузях, 

безпосередньо впливають на появу нових продуктів, сервісів, послуг у 

видавничій галузі (цифрові друкарські верстати дозволили виникнути сервісу 

друк на вимогу). На зміни у видавничій сфері суттєвий вплив мають процеси, 

що відбуваються у поліграфічній галузі, бо саме комп’ютеризація виробничого 

процесу, а потім упровадження технологій цифрового друку дали видавцям 

можливість створити сервіс «Друк на вимогу».  

Непрямі — це інновації, що виникли у суміжних галузях і мають 

допоміжний вплив на розвиток галузі загалом, стають ресурси інтернету, 

зокрема соціальні мережі, корпоративні сайти суб’єктів видавничої діяльності, 

що володіють потужним інструментарієм для ведення бізнесу та можуть 

виступати ефективною платформою для комунікацій.  

Попри її надзвичайну важливість для розвитку на видавничому ринку 

активно спостерігається опір новому: видавці з пересторогою ставляться до 

впроваджених форматів роботи і носіїв інформації, пов’язано це з існуючими 

внутрішніми системними і структурними протиріччями, що зумовлюють 

розвиток. Запропонована класифікація не претендує на вичерпність і може бути 

доповнена і розширена через додавання нових фасет. Кожен з обраних 

критеріїв дозволив розкрити глибину і різноспрямованість видавничих 

інновацій, засвідчив їх потенціал на подальшу трансформацію.  

 

1.3. Детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях видавничої 

діяльності 

 

1.3.1. Зміни соціально-політичного устрою та суспільні кризи 

Ситуація, що спостерігається у світовому, а особливо східноєвропейському 

книговиданні, сформована під впливом складного соціально-економічного 

реформування країн, політичних трансформацій, наслідком має динамічні зміни 

в устрої держав, економічній моделі розвитку, у поведінці членів суспільства, 

потребуючи ретельної уваги до зафіксованих диспропорцій і кризових станів. 
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Період кардинальних змін для Польщі почався на початку 80-х рр. ХХ ст. з 

контрстратегічного протистояння партій (Комуністичної партії та партії 

Солідарність), а у 1989 р. чітко оформився і перейшов на новий рівень, що 

пов’язане з коригуванням політичної системи та санацією владних інститутів та 

галузей економіки на оновлення. «У своїй економічній програмі соціал-

демократія Республіки Польща виступила за ринкову економіку з елементами 

інтервенціоналізму і соціальної відповідальності держави, за багатоукладність 

економіки, за обмеження державної власності до економічно раціональних 

меж» [324]. «План «шокової терапії» Л. Бальцеровича — макроекономічна 

реформа, що базувалась на системі антикризових заходів і дозволила польській 

економіці відмовитись від попередньої моделі існування з орієнтуванням на 

централізоване планування, ручне державне регулювання та беззастережне 

панування підприємств державної форми власності та зосередити зусилля на 

стрімкий перехід до моделі вільної конкуренції, децентралізації влади та 

ринкової економіки. Отримане надзавдання — створення конкурентного 

середовища, контрольована лібералізація цінової політики, демонополізація 

економіки, приватизація підприємств. Траєкторія економічних перетворень 

призвела до оновлення моделей та інструментів ведення бізнесу, «в 90-ті рр. 

Польща здійснила глибокі реформи, що були спрямовані на створення 

функціонуючої ринкової економіки та демократичної політичної системи» [361, 

с.27] Зорієнтованість польського економічного ландшафту на динамічний 

розвиток малого і середнього бізнесу сприяла змінам видавничої галузі, 

призвела до збільшення кількості дрібних видавництв. Білорусь, Росія та 

Україна спільно продемонстрували стратегічні прорахунки в управлінні 

державою та економікою, невміння вибудовувати довготермінові карти 

перетворень і розвитку, що були викликані слабкістю політичних еліт. 

Поступово призвели до ослаблення можливостей видавничої галузі як сектору 

економіки. 

Другим фактором стала лібералізація цін як продуктивний крок відмови 

від адміністративного регулювання цінової політики в державі та 
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стимулювання процесу запровадження конкурентних цін через заохочення до 

створення нових суб’єктів підприємницької діяльності і стратегічне оновлення 

правил поведінки на ринку. Їх введення у Польщі задекларовано у Законі «Про 

свободу підприємницької діяльності» та Законі «Про іноземні інвестиції» та 

здійснюється через веб-портал Центрального обліку та інформацій про 

підприємницьку діяльність («Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej») при Міністерстві економіки Республіки Польща. Відчутний, але 

неоднозначний ефект, через блокування заходів з лібералізації цін на 

споживчому ринку в регіональних адміністраціях, в Росії мали «гайдарівські 

реформи». В Україні процес лібералізації розпочався з 1994 р. відповідно до 

постанови Кабінету міністрів України «Про ціноутворення в умовах 

реформування економіки». У Білорусі вона зафіксована через постанови Ради 

Міністрів Республіки Білорусь: Постанова № 495 «Про подальшу лібералізацію 

роздрібних цін» та постанова № 497 «Про перехід до застосування в республіці 

вільних гуртових та закупівельних цін». Цінова політика стає не номінальною 

категорією, а перетворюється на активний регулятор процесів виробництва, 

споживання, інвестування, фактор відповідності постулатам ринкової економіки.  

Третій фактор — підтримка малого та середнього бізнесу, що найбільше 

спостерігається у Польщі (через дотації Біржі праці, дотації ЄС через програми 

«Інноваційна економіка» та «Трудові ресурси», дотації від міжнародних 

програм). Вагомим позитивним наслідком реформ у видавничій галузі Польщі 

необхідно назвати щорічне зростання кількості господарюючих суб’єктів, яке 

підтверджують статистичні показники з 2004 по 2014 рр., оприлюднені 

Інститутом книги: 2004 р. — 17 681 тис. видавництв, 2005 р. — 18 078 тис., 2006 

р. — 18 756 тис., 2007 р. — 26 719 тис., 2008 р. — 26 719 тис., 2009 р. — 28 тис., 

2010 по 2011 рр. — понад 31 тис. (точна кількість даних в статистичних 

збірниках не подається), 2012 р. — 34 350 тис., 2013 р. — 38 тис., 2014 р. — 

39 567 тис
3
. Здійснивши якісний аналіз, ми дійшли висновку, що основна їх 

                                                 
3
 Джерело: польський аналітичний щорічник на сайті Інституту книги в Польщі [Електронний ресурс] 

(12.01.13) // Режим доступу: http://www.instytutksiazki.pl/polski-rynek-ksiazki,rynek-ksiazki.html 



 

 

86 

частка на ринку не представлена, друкують книги від 2 тис. до 2 500 тис. 

видавців, більшість з яких — це приватні видавництва з широкою 

спеціалізацією. Подібну тенденцію спостерігаємо у низці країн-лідерів 

західноєвропейського книговидання. «Сьогодні важко знайти видавця з чистим 

видавничим профілем, цього вимагає ринок, зорієнтований на хороший 

фінансовий результат. Профілювання видавництв все ж відбувається на основі 

вивчення ринкового попиту, бо найголовніше — це позитивний фінансовий 

результат» [71, c. 22]. Підтвердження знаходимо у впровадженні 

загальносвітової тенденції, де простежується переведення книги з рангу 

культурних цінностей у ранг комерційного товару, коли економічна складова є 

надважливою під час прийняття видавцями рішень — це спричинило попит на 

перевидання популярних книг і скорочення кількості назв виданих книг. На 

ринку дослідники фіксують постійну потужну конкурентну боротьбу, що 

вимагає не тільки ретельного підбору видавничого портфеля, а й успішної 

реалізації продуманих рекламних кампаній, PR-акцій, грамотної дистрибуції.  

 «За 20 років суверенного розвитку Республіки Білорусь вітчизняне 

книговидання змогло включитись у міжнародний книговидавничий процес, 

пройшло кілька етапів у своєму розвитку і набуло окремих специфічних рис, які 

відрізняють його від книговидавничої діяльності в інших країнах» [262, с. 56]. 

Його динаміку і специфіку стратегій розвитку частково можна відстежити за 

статистичними показниками. Ліцензії на видавничу діяльність видає 

Міністерство інформації відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь 

від 14 липня 2003 р. № 17 «Про ліцензування окремих видів діяльності» і 

«Положення про ліцензування видавничої діяльності», затверджене постановою 

Ради Міністрів Республіки від 20 жовтня 2003 р. № 1376. Для роз’яснення 

процедури створення видавничого підприємства Національна книжкова палата 

Республіки Білорусь видала «Практичний посібник із видавничої діяльності». 

Офіційну інформацію про стан видавничої галузі оприлюднює 

«Міністерство інформації Республіки Білорусь» (http://mininform.gov.by) та 

«Національна книжкова палата Білорусі» (http://natbook.org.by). Проведений 
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аналіз оприлюднених установами даних засвідчив, що брак аналітичної та 

статистичної інформації щодо розвитку книговидання в країні, негативно 

впливає на можливість формування комплексного уявлення про особливості 

його функціонування та не дозволяє побудувати перспективні стратегічно-

прогностичні моделі. 

Кількість суб’єктів господарювання, що здійснюють видавничу діяльність 

представлено у статистичних даних з сайту Міністерства інформації республіки 

Білорусь. У 2004 р. ліцензії отримали 510 суб’єктів господарювання, у 2006 р. — 

635, у 2007 р. — 646, у 2008 р. — 724, 2009 р. — 804, 2010 р. — 801, 2011 р. — 

837, 2012 р. — 621, 2013 р. — 800, 2014 р. — 406
4
. Якщо порівняти ці дані з 

показниками попередніх років, то можна стверджувати, що кількість виданих 

ліцензій до 2011 р. постійно збільшувалась, а потім почалось стрімке їх 

зменшення.  

Видавничі організації, що отримали ліцензію на здійснення видавничої 

діяльності, за даними ліцензуючої установи, мають різну організаційно-правову 

форму власності і поділяються на: державну і недержавну форми власності, 

індивідуальних підприємців, громадські і релігійні організації. Фіксуємо 

позитивну оцінку державної підтримки книговидання: «Наша країна практично 

єдина в СНД, де збереглася державна підтримка книговидання. Дотуються аж 

ніяк не всі видання, а дитяча література, підручники для шкіл, білоруськомовні 

книги, видання зібрань творів класиків білоруської літератури та обраних творів 

білоруських письменників, література для сліпих, а також такі суспільно значущі 

видання, як 18-томна Білоруська енциклопедія»
5
. Попри сприяння держави, 

ринкові реалії та економічна нестабільність призводить до поступового 

зменшення кількості видавничих організацій державної форми власності.  

                                                 
4
 Джерело: інформація з сайту Міністерства інформації Республіки Білорусь [Електронний ресурс] (11.09.15) // 

Режим доступу: http://mininform.gov.by 

5
 Современное издательское дело и статистика печати: Курс лекций по одноим. дисц. для студ. спец. 1 – 47 01 

01 «Издательское дело» [Текст]  / А.А. Губарев, Т.Р. Шайковская. – Минск: БГТУ, 2004. – 157 с. – С. 45. 
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Дослідниками підкреслюється постійне хвилеподібне коливання кількості 

господарюючих суб’єктів на російському видавничому ринку, яке 

підтверджують статистичні показники оприлюднені у щорічних галузевих 

доповідях Федерального агентства з друку і масових комунікацій «Книжковий 

ринок Росії»: 2004 р. зафіксовано 5 388 тис. діючих видавців, 2005 р. — 4 153 

тис., 2006 р. — 5 606 тис., 2007 р. — 6 100 тис., 2008 р. — 5 841 тис., 2009 р. — 

5 893 тис., 2010 р. — 5 695 тис., 2011 р. — 5 989 тис., 2012 р. — 5 884 тис., 2013 

р. — 5 727 тис
6
. Найбільш показовими темпи збільшення кількості видавництв 

були протягом 90-х рр. ХХ ст., коли у 1990-ті рр. зафіксовано 175 видавництв, а 

на початку ХХІ ст. відбувся приріст у 29,2 рази. Фіксуємо існування 

загальносвітової тенденції часткової активності зареєстрованих видавництв. 

Більшість великих видавництв територіально розміщуються у Центральному та 

Північно-Західному федеральних округах, що підтверджує існування проблеми 

централізації та нерівномірної концентрації. 

Динаміка змін чисельності господарюючих суб’єктів на видавничому ринку 

України фіксується у Державному реєстрі видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції: у 2004 р. зареєстровано 2 881 тис. 

видавців, 2005 р. — 2 945 тис., 2006 р. — 3 134 тис., 2007 р. — 3 563 тис., 2008 р. 

— 3 906 тис., 2009 р. — 4 362 тис., 2010 р. — 4 527 тис., 2011 р. — 4 828 тис., 

2012 р. — 4 989 тис., 2013 р. — 5 159 тис., 2014 р. — 5 273
7
. 

Водночас наведена офіційна статистика не дає змоги оцінити кількість 

активних видавців на ринку, за даними аналітичного дослідження проекту «Book 

Platform», що базується на статистиці Книжкової палати України імені Івана 

Федорова, реальну видавничу діяльність здійснювали: у 2013 р. — 1 867 тис. 

видавництв, у 2012 р. — 1 589 тис., у 2011 р. — 1 576 тис., у 2010 р. — 1 691 тис., 

                                                 
6 Джерело: російський аналітичний щорічник Федерального агентства з друку та масових комунікацій 

«Книжный рынок России. Отраслевой отчет» 

7
 Джерело: статистичні дані Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої 

продукції з сайту Державного комітету телебачення та радіомовлення України [Електронний ресурс] 

(11.09.15) // Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish) 
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у 2009 р. — 1 650 тис., у 2008 р. — 1 792 тис., у 2007 р. — 1 691 тис., у 2006 р. — 

1 614 тис., у 2005 р. — 1 677 тис., у 2004 р. — 948, у 2003 р. — 1453 тис., у 2002 

р. — 1 465 тис. [24, с. 20]. Отже, не всі видавництва, які отримали ліцензії, 

насправді здійснюють видавничу діяльність. 

Четвертий — приватизація підприємств, яка була обрана ключовим 

компонентом економічної трансформації країн, що почалась у Польщі з 

прийняття «Акту про Приватизацію Державних Підприємств» у 1900 р. і 

актуалізувалась для книговидавців у 1992 р. та була розширена у «Законі про 

Національні інвестиційні фонди і їх приватизацію» (1993 р.) та модернізована у 

1997 р. завдяки затвердженню «Закону про Комерціалізацію і Приватизацію 

Державних підприємств». Процеси трансформації форми власності позначились 

і на видавничій галузі через стрімке скорочення кількості видавництв державної 

форми власності. Книговидання сучасної Польщі було переформатоване на 

комерційний характер, дослідники стверджують, що тепер не існує видавництв, 

які працюють завдяки субсидіюванню за кошти національного чи місцевого 

бюджетів, натомість є низка видавничих організацій, що випускають продукцію 

за державним замовленням на грантовій основі. Варто згадати й про іншу 

тенденцію — зникнення державних видавництв або їх перехід до іншої форми 

господарювання. Видавництвами з державною формою власності у Польщі 

залишаються здебільшого спеціалізовані видавництва: «Wydawnictwo Sejmowe», 

«Wydawnictwo Naukowo-Techniczne», «Wydawnictwo AGH», «Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe», «Wydawnictwo Literackie», «Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne».  

Провідними державними видавництвами білоруської видавничої галузі є 

«Білорусь», «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», «Вышэйшая 

школа», «Мастацкая лiтаpатуpа», «Народна асвета», «Белорусская навука». 

Проведений порівняльний аналіз на основі якісно-кількісних показників 

функціонування галузі засвідчив, що видавництвами-лідерами є підприємства з 

приватною формою власності: «Харвест», «Аверсэв», «Амалфея», «Макбел», 

«Попурри», «Белый ветер», «Мэджик». 
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Характерними ознаками сучасного російського видавничого ринку також є 

домінування видавництв з недержавною формою власності (в щорічних 

аналітичних галузевих доповідях відзначається, що вони випускають понад 80 % 

друкованої продукції, що підтверджено і результатами власного експертного 

опитування), фрагментованість з наявністю незначної кількості видавництв-

лідерів (до найпродуктивніших аналітики зараховують видавництва «Азбука-

Классика», «АСТ», «Аттикус», «Дрофа», «Эксмо», «Олма-Пресс», 

«Просвещение», «Росмэн», «Риппол-Классик», «Эгмонт Россия», «Эксмо-

Пресс»). Український ринок теж демонструє зменшення кількості видавництв 

державної форми власності на користь приватних. 

Отже, основи сучасного польського видавничого ринку закладалися 

наприкінці 80-х рр. ХХ ст., тоді як білоруського, російського та українського — 

у 90-ті рр. ХХ ст., коли почалася лібералізація системи централізованого 

управління видавничою справою, що дало можливість галузі перейти до 

недержавної форми власності. Соціально-економічна реформа призвела до 

глобальної приватизації підприємств книговидання та книгорозповсюдження. 

Унаслідок приватизації на ринку посилилася конкуренція, було створено нові 

умови функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, зруйновано 

монополістичну державну політику планування й обмеження, а видавництва 

почали переорієнтовуватись на потреби читачів, формуючи просьюмеристську 

стратегію розвитку.  

П’ятий — економічні кризи, що загострили існуючі проблеми, гальмуючи 

перехід економіки та видавничої галузі на якісно новий рівень розвитку. 

Видавнича справа Польщі активно реагувала на економічні кризи, тому важкими 

для галузі дослідниками прийнято вважати 1999—2000 рр., 2001—2002 рр. та 

2008—2009 рр. Поступово економічному зростанню видавничої індустрії 

сприяло створення привабливого інвестиційного клімату через удосконалення 

законодавчої бази, спрощення роботи іноземних інвесторів, запровадження 

нульової ставки ПДВ, що дало змогу залучити інвестиції західних компаній на 

польський ринок. Кризовим став 2011 р., негативні трансформації цього періоду 



 

 

91 

безпосередньо пов’язані з внутрігалузевими змінами, які були спричинені 

введенням податку на додану вартість і супутніми проблемами, що викликані 

збільшенням ролі інтернету та технологічних інновацій в житті суспільства.  

Кризи є характерними і для економіки Білорусі — це криза 1993-1994 рр. та 

антикризові заходи 1994-1995 рр., що призвели до згортання програм 

демократизації та спричинили до розширення на законодавчому рівні функцій і 

повноважень держави в регулюванні економіки через адміністративні 

інструменти та перманентне регулювання законодавчої бази за допомогою 

нормативної документації. Другою стала криза 1998 р., яку спровокували 

внутрішні проблеми та зовнішній вплив глобальної фінансової кризи в Росії і 

подолання якої відбувалось через субсидіювання та ручне регулювання 

ціноутворення. Білоруські економісти стверджують, що обрані для стабілізації 

макроекономічної політики заходи мали низьку ефективність: не починались 

перетворення на мікрорівні, не була створена ринкова інфраструктура; навпаки, 

нові урядові нормативні акти й інші регламентуючі документи з перереєстрації, 

ліцензування, регулювання, квотування вводять де-факто дискримінацію умов 

господарювання і прав власності, постійно збільшуючи вартість створення і 

ведення бізнесу, звівши економічну привабливість Білорусі для внутрішніх і 

зовнішніх інвесторів практично до нуля».
8
 

Шостий фактор — це процес комерціалізації галузі, який зміщує акценти з 

емоційного способу ведення бізнесу до прагматичного, змушує видавців 

планувати рентабельність випуску продукції на основі розробки методик 

прогнозування попиту, а також застосування інноваційних технологій та 

комунікаційних стратегій, що сприятиме його подальшому самостимулюванню. 

Наявні спроби реалізації поставлених завдань переважно зорієнтовані на 

калькування західноєвропейських та американських моделей розвитку та 

структурування видавничої галузі, що не дає можливості проявляти національну 

                                                 
8
 Ракова Е. Эволюция государственной ценовой политики в системе «рыночных преобразований» Беларуси. // 

Квартальный бюллетень клуба экономистов. – 2000. –  № 2. – С. 24-45. – С.33. 
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унікальність. Детермінованість визначається через контекстотвірний вплив 

довколишніх систем, конкретно-історичних, а також територіальних умов, що є 

різними за змістом, спрямованістю, інтенсивністю змін викликаних ними і 

залежних від ефективності реалізації проривних ідей. Важливого значення 

набуває контекст, яким, за твердженням В. Теремка, є «цивілізаційний фон, 

глобальне, макро-, медо-, мікро середовище; джерела, засоби, сили внутрішньої 

стійкості і розвитку; системні і ситуативні фактори спротиву та контрзусилля 

спрямовані на нейтралізацію, переформатування несприятливого для видавництв 

чи його проектів ділового контексту» [394, с. 83].  

Особливу увагу щодо галузетворчих детермінант приділив український 

дослідник В. Теремко. Авторську позицію щодо причин кризового стану в 

книговидання дослідник ємно сформулював у статті «Філософсько-економічні 

виміри буттєвості книги». «Українська книга нелегко обстоює, виборює своє 

місце в сучасному соціальному просторі. Не тому, що вітчизняні видавці 

втратили вміння працювати з нею. І не лише тому, що читання перестає бути 

життєвою стратегією багатьох людей, особливо молоді, яка все більше виявляє 

схильність до задоволення своїх потреб за допомогою новітніх технологій. 

Бракує рації і тим, хто проблеми вітчизняної видавничої справи вбачає лише в 

експансивній поведінці російських видавців, як і звичці значного сегменту 

українського населення читати написане російською мовою. Все це якоюсь 

мірою — правда. Водночас не менш дошкульною правдою є і відсутність в 

Україні видавничої індустрії, що є наслідком кволості видавничої думки, 

нерозуміння чинників, що впливають на вибір книги в часи тотальної 

конкуренції за все — увагу, час, енергію, кошти людини. У цих змаганнях книзі 

нерідко не вистачає конкурентних потуг, у чому вина всіх, хто за неї відповідає, 

— влади, видавців, видавничої науки. Можна побачити у цих процесах і наслідок 

певної деградації суспільних потреб, смаків, примітивізації способів їх 

задоволення»
9
. Попри чітко сформульовані основні галузеві детермінанти 

                                                 
9 Теремко В. Філософсько-економічні виміри буттєвості книги / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати 

України. — 2010. — № 10. — С. 9—10. – С. 9. 
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простежується глибока переконаність автора у необхідності формування нових 

стратегічних напрямів розвитку видавничого бізнесу. Також цю проблематику 

розвивають у своїх розвідках О. Афонін, М.Сенченко, Я. Котляревський. Перші 

два науковці більше уваги приділяють ідеологічним, соціальним і політичним 

детермінантам, тоді як третій зосереджує сферу власних інтересів переважно 

навколо вивчення технологічних та соціальних детермінант.  

Проте сучасний мінливий світ надзвичайно важко стає оцінювати з позицій 

прогнозування майбутнього, оскільки часто теперішнє є непевним і недостатньо 

зрозумілим. Подібну ситуацію спостерігаємо у світовій видавничій галузі після 

економічної кризи 2008 р., коли передбачення майбутнього стало річчю 

надзвичайно складною, проте потрібною, адже необхідно було створити приводи 

для роздумів та орієнтири для подальшого розвитку. В. Теремко наголошує на 

надзвичайній важливості застосування прогностичних оцінок: «Для аналізу 

ситуації в сучасній видавничій сфері не важко роздобути необхідну інформацію і 

дібрати потрібний методологічний інструментарій. Значно складніше побачити 

майбутнє, що зумовлено надмірною його залежністю від зовнішніх чинників, 

більшості з яких бракує стійкості та прогнозованості. Найвирогіднішою є 

невідворотність випробувань все новими невизначеностями і несприятливими 

тенденціями, за якими також будуть нерозгаданості та важкоподоланні бар’єри» 

[392, с. 3].  

Складність для прогнозування спричиняє незавершеність або революційний 

характер суспільних трансформацій, зміцнення позицій онлайнового способу 

проведення дозвілля, «перенасиченість віртуального та книжкового простору 

іноземним компонентом» [392, с. 4],  стрімкий розвиток технічного прогресу. 

Для подальшого ефективного розвитку видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону саме інновації стають рушійною силою сучасного 

світу, завдяки їх упровадженню сповідується філософія якісного зростання. 

Усвідомлення значущості інновацій для видавничого бізнесу може бути 

сформоване завдяки використанню багаторівневого методологічного підходу, де 

доречним стає застосування методу системного аналізу для оцінки теперішнього 
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стану та прикладного моделювання процесів для формування уявлень про 

майбутнє.  

Досліджуючи наявні теорії інновацій засвідчуємо, що науковці 

виокремлюють три основні типи факторів, від яких безпосередньо залежить 

поява інновацій: економічні, технічні та соціальні. Видавнича галузь не стала 

винятком і безпосередньо залежить від кожного з них. Внутрішньогалузевий та 

позагалузевий технічний прогрес сукупно з соціальними запитами споживачів 

видавничої продукції призвели до появи нових носіїв контенту та форматів 

видавничої продукції (електронна, інтерактивна, мультимедійна книги), 

інноваційних сервісів (друк на вимогу, сервіс самопублікації), каналів збуту 

(інтернет-магазин, книжковий клуб). Економічні передумови спонукали видавців 

зосередитись на пошуку оптимальної бізнес-моделі в ситуації постійної 

конкуренції за увагу споживачів друкованого та електронного видавничого 

контенту, які за потреби знаходять інші канали оперативного отримання 

інформації.  

Видавничий простір як частина суспільного життя реагує на всі його прояви 

і зміни в ньому, що позначається на подальшому розвитку. Детермінованість 

процесів, що відбуваються у видавничій галузі не викликає сумнівів у 

дослідників. Надважливим завданням стає спроба визначити головні 

детермінанти, встановити рівень їх впливу на галузь і потужність змін, які вони 

викликали та зафіксувати наявність чи відсутність потреби у коригуванні 

наслідків зумовлених ними трансформацій. Потреба ця виникає через 

конфліктогенний і дестабілізуючий вплив деяких детермінант на видавничу 

галузь, що провокує поглиблення її кризи і призводить до негативного 

маркування і пересторожливого ставлення видавців до глобальних перетворень, 

які дослідники зараховують до магістральних, бо їх значеннєва ємність 

екстрапольована цивілізаційними змінами. Г. Почепцов наголошував: 

«Майбутнє формується як прямими інтервенціями, так і змінами контексту. 

Контекстуальне мислення підказує, що головні зміни, як правило, формуються, 

починаються і розвиваються за межами видавництва, хоч їх ініціатором і 
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агрегатором мусить бути саме воно. Але в будь-якому разі це — комунікативно 

залежні методи» [325, с. 263]. 

Суспільно-політичні трансформації та кризи безпосередньо позначаються 

на розвитку видавничо-поліграфічної галузі, мають різну інтенсивність впливу і 

провокують суб’єктів підприємницької діяльності до пошуку оптимальних 

стратегій розвитку та вироблення антикризових інструментів.  

 

 

1.3.2. Цифровізація медіакомунікацій  

Історія розвитку видавничої галузі від появи перших книг і до сучасності — 

це складний шлях еволюції, яка відбувалась під впливом науково-технічного 

прогресу та суспільних трансформацій, зміни в ній — явище не спонтанне, а 

зумовлене  численними факторами. «Людство вступило в епоху 

широкомасштабних і далекосяжних технологічних нововведень, які можуть 

кардинально змінити не тільки зовнішнє середовище, але і соціоприродні 

властивості самої людини. (…) Інформаційно-комунікаційні технології вже 

сьогодні змінюють сформовані соціальні та міжособистісні зв’язки. (…) 

Зростаючий вплив технологій вимагає осмислення багатьох процесів і 

переосмислення, здавалося б, зрозумілих явищ. Зміни, що вносяться у сучасне 

суспільство технологічним прогресом, здатні вже в осяжній перспективі здобути 

вирішальне значення для подальшої еволюції людського суспільства, самого 

існування людства» [297, с.50]. 

Сучасні реалії засвідчують зафіксовану С. Кузнецом у 70-ті рр. ХХ ст. 

взаємозалежність технологічних і соціальних факторів, бо для реалізації нових 

технологій необхідні соціальні та ідеологічні зміни, що дадуть змогу оцінити 

панівні у певну історичну епоху технологічні інновації, які визначатимуть 

економічні особливості розвитку у певний історичний проміжок часу. Науковець 

запропонував пов’язувати кожну історичну епоху з набором «епохальних 

інновацій», такими для видавничої галузі кінця ХХ — початку ХХІ ст. можна 

вважати появу «електронної книги» та «цифрового друку», які кардинально 
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видозмінили ситуацію на ринку, сприяли підвищенню оперативності та 

комфортності відтворення і сприйняття інформації. Завдяки цифровому друку 

видавці отримати можливість швидко реагувати на потреби ринку, а також 

уникати його перенаповнення через неконтрольований друк видавничої 

продукції.  

Слушними у цьому контексті вважаємо спостереження М. Мак-Люена, який 

сприймав сучасну епоху як синтез людини аудіала («слухова культура») і 

людини візуала («візуальна культура»), що орієнтується на «електричні та 

електронні засоби зв’язку» (терміни М. Мак-Люена) як комунікаційну 

революцію в історії людства. Наслідками їх впровадження стали кардинальні 

зміни у видавничій галузі, яка має адекватно реагувати на нові здобутки науково-

технічного прогресу. Естетика слухової культури у поєднанні зі здобутками 

технічного прогресу також стали праосновою для творення звукової книги.  «У 

культурі, подібній до нашої, яка давно звикла до дроблення і поділу всіх речей як 

засобу контролю, іноді здається дещо шокуючим нагадування про те, що в 

реальній дійсності сам носій інформації є посланням. Простіше кажучи, 

особистісні та соціальні наслідки використання будь-якого медіа-засобу, тобто 

будь-якого розширення нас самих, є результатом застосування нової системи 

відліку, яка вводиться в наше життя шляхом розвитку нашої особистості або 

будь-якої нової технології» [281]. М. Мак-Люен у своїх дослідженнях особливий 

акцент робить на значущості нових технологій як рушійної сили розвитку 

суспільства і людської  культури, відтворює процес зміни книги під впливом 

технологічних здобутків, відповідно автор вживає термін «епоха електронної 

культури», суттєвою ознакою якої мала стати відмова від друкованої книги. 

Основою у його працях є думка, що розвиток цивілізації безпосередньо 

пов’язаний з інноваціями в галузі засобів масової інформації. 

Книга переживає період оновлення через використання нових форм 

існування контенту, нових носіїв (електронна книга, планшет, мобільний 

телефон, портативний комп’ютер), нових платформ для зберігання контенту 

(персональний комп’ютер — офісне мережеве сховище — корпоративний сервер 
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— сервіс дистанційного зберігання — хмарні сервіси зберігання). Тривалий час 

вона асоціювалась із кодексною формою, новітні технології виробництва дали 

змогу перетворити її на нестандартний феномен, де важливе значення надається 

метатексту і його зорієнтованості на можливість поліплатформного розміщення. 

З’явилася необхідність говорити про появу композитної рецептивної фігури 

«читач — слухач — глядач тексту» та появу феномена «вторинної 

неграмотності». Подолати сформовану диспропорцію допоможуть проведені 

ефективні зміни, які можуть упроваджуватися тільки за умови повного 

оновлення моделей ділової поведінки та модернізації виробничого процесу з 

орієнтуванням на технологічні інновації та «поведінкові паттерни споживача» 

(Т. Крайнікова), які, на думку практиків і теоретиків, відбуваються достатньо 

повільно.  

Проведений системний аналіз історії розвитку видавничих ринків країн 

Східної Європи дозволив стверджувати, що процес запровадження інновацій у 

видавничій галузі проходить з кінця ХХ — початку ХХІ ст. кілька складних, 

проте принципово важливих для збереження конкурентоздатності видавничої 

продукції етапів: 90-ті рр. ХХ ст. — період комп’ютерної революції; початок 

ХХІ ст. (2000-2014 рр.) — період цифрової і мережевої революцій. Під час 

комп’ютерної революції основний акцент було зроблено на комп’ютеризації 

виробничих процесів, яка дозволила удосконалити і спростити етапи підготовки 

видання до друку. 

Перший етап градаційних змін зафіксовано у 90-ті рр. ХХ ст., як свідчать 

аналітичні огляди, вони були стресовими для видавничої галузі, проте фактор 

конкуренції спричинив сплеск виробничої активності. Вона підтверджується 

структурними переформатуваннями, зміною алгоритму робочого потоку і 

процесу підготовки видання до друку, введенням в експлуатацію нового 

обладнання та програмного забезпечення, що прискорює момент отримання 

готового видання. Цьому сприяло розширення технологічних можливостей 

видавничої і суміжних галузей, яке призвело до кардинального оновлення 

редакційно-видавничого процесу, з його зорієнтованістю на подальше активне 



 

 

98 

застосування комп’ютерних,  електронних, мережевих технологій. Фіксуванню і 

ретельному аналізу кардинальних змін цього періоду присвячені праці 

представників київської школи Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченко, де у 90-ті рр. ХХ ст. була 

зроблена спроба комплексно описати і систематизувати новий виробничий 

процес, що був упроваджений з введенням до активного вжитку у видавничу 

галузь інноваційних комп’ютерних технологій. В. Різун, В.Іванов, О. Мелещенко 

дослідили механізми оновлення етапу додрукарської підготовки видання, вплив 

на його модернізацію інноваційних технологічних рішень. «Суспільство, яке 

користується тільки паперовою технологією у видавничій сфері, неспроможне 

обробити і вчасно видати інформацію. Природно, питання нових видавничих 

технологій постало як першочергове. Соціально зумовлена, технологічна 

модернізація редакційно-видавничої сфери має відповідати трьом обов’язковим 

вимогам технологізації виробничих процесів, вимогам, які випливають із рівня 

науково-технічного забезпечення виробництва: мати систему виробничих 

моделей, доведені до автоматизму процеси і можливості механізації цих 

процесів» [342, с.5]. На поч. ХХІ ст. їх здобутки були доповнені працями 

В.Різуна, Л. Городенко, М. Женченко, В. Шевченко, які аналізували нові 

покоління програмного забезпечення, що використовуються у сучасному 

виробничому процесі. 

90-ті рр. — це був час радикальних інновацій, які дали можливість відчути 

докорінні зміни, їх фіксування — складний процес, що дозволить зрозуміти 

ефективність стратегій до оновлення. Оновлення технологічної бази 

спровокувало орієнтування на нові стратегії розвитку, на заміщення попередньої 

системи редакційного процесу на нову усічену, бо виникла ідея відміни етапів 

набору і коректури, бо була отримана можливість завдяки програмному 

забезпеченню здійснювати функцію автоматичної або напівавтоматичної правки 

тексту: «Процес коректури потрібен лише в тих випадках, коли для видання 

використовують традиційний видавничий процес (наприклад, із металевим 

набором) або коли використовують частково комп'ютеризований видавничий 
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процес (автор подав рукопис у ЗМІ на некомп'ютерному носії інформації, 

наприклад, на папері). Коли ж використовують повністю комп'ютеризовану 

технологію (автор подав свій оригінал і на папері, і на комп'ютерному носії 

інформації), то в цьому випадку проведення коректури є зайвим» [315, c. 265]. 

Проте поспішність і не виваженість таких кроків засвідчила практика підготовки 

видання до друку і узагальнення дослідників, на цьому наголошував В. Різун, 

фіксуючи недосконалість програмного забезпечення. 

Застосування комп’ютерних технологій у видавничому процесі — перший 

крок до радикального оновлення виробничої схеми з виготовлення друкованої 

продукції. Дослідники стверджують, що «новітня технологія фактично 

переорганізувала редакційно-видавничий процес у бік розширення зони редакції 

і скорочення функцій друкарні» [318, с. 185]. Західноєвропейські книговидавці 

почали користуватись «настільними або комп’ютерними видавничими 

системами» ще у середині 80-х рр. ХХ ст., тоді як у країнах східноєвропейського 

регіону вони з’явилися на початку 90-х рр. ХХ ст. Упроваджена технологія дала 

можливість перерозподілити функції  між редакцією видавництва і 

поліграфічним підприємством, оптимально організувати  підготовку книги до 

друку та стала основою для формування інноваційних сервісів. Комп’ютеризація 

всіх етапів видавничо-поліграфічного процесу сприяла скороченню часового 

проміжку необхідного для виходу видання на ринок, а також розробці 

електронного видання, а вдосконалення носіїв зробило процес передавання 

інформації мобільним. 

Б. Ленський наголошує, що поступово відбувається зміна культур: від 

друкованої культури людство переходить до комп’ютерної. Вважаємо, що цей 

перехід не варто ототожнювати з лінійним процесом, на сучасному етапі ці дві 

культури розвиваються паралельно, остання — більш потужно. Підтвердження 

даного припущення знаходимо і у праці І. Балахніна «Горизонтальний світ: 

економіка, інновації, нові медіа», де автор переконливо доводить, що 

«швидкість, з якою одна суспільна формація змінює іншу, зростає. Я застав той 

час, коли безліч дослідників на чолі з Мануелем Кастельсом і Даніелом Беллом 
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твердили про те, що постіндустріальне суспільство змінюється інформаційним, а 

те, в свою чергу, постінформаційним. Зараз на наших з вами очах і суспільства 

цього типу йдуть у небуття. Головним дослідницьким завданням стає зрозуміти, 

що їх змінює» [96]. «Чинник змін» стає визначальним, ідентифікується з 

креативними інноваціями, особливо такими, які мають переломний характер. 

Масштабними працями, де представлено процес десакралізації книги і зміни 

формацій її існування, варто назвати дослідження М. Мак-Люена, який, 

аналізуючи історію розвитку книги й оцінюючи соціокультурні зміни, засвідчує 

динамізм розвитку книговидання через опис історії розвитку книги.  

Для видавничої справи Східної Європи 90-ті рр. ХХ ст. стали періодом 

радикальної переоцінки ефективності існуючих технологій і технічних засобів, 

що застосовувались для виготовлення видавничої продукції. Перший етап 

радикального оновлення галузі був пов’язаний з якісними змінами 

технологічних способів процесу виробництва. С. Некрасов наголошував, що 

основна сутність змін полягала «у докорінному перерозподілі основних 

технологічних форм між людськими та технічними компонентами виробничих 

сил суспільства» [305]. Невипадково засновник теорії постіндустріалізма Д. Белл 

назвав створення комп’ютерів у ХХ ст. третьою технологічною революцією.  

Суттєве розуміння особливостей інноваційної підприємницької діяльності 

закладає теорія інноваційної економіки П. Друкера, яка може бути обрана за 

основу вивчення інновацій у видавничій галузі, бо сформована на базі аналізу 

наслідків комп’ютерної революції та здобутків постіндустріального суспільства, 

тяжіючи до витіснення інструментів і механізмів дії традиційної економіки, коли 

суттєвого значення в цьому контексті набуває фраза висловлена П. Друкером у 

праці «Інновація і підприємництво»: «Єдина річ, що має значення — це 

інновації»
10

. «Комп’ютерна революція» — це причина і мотиватор радикальних 

змін у процесах виробництва і способах розповсюдження видавничої продукції, 

які починаються у країнах східноєвропейського регіону в 90-х рр. ХХ ст. і 

                                                 
10 Еurореаn Commission. Monitoring Industrial Research: The 2004 Industrial R & D Investment Scoreboard. 

Brusse1s: Еurореаn Communities, 2004. - Р.9 
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тривають донині, саме під впливом політичних і соціальних перетворень, під 

впливом конкурентного середовища та знайомства зі здобутками науково-

технічного прогресу лідерів світового книговидання з’являється потреба в 

оновленні виробничого процесу. Комп’ютер виконав подвійну роль у розвитку 

галузі, бо він, з одного боку, став рушієм для подальших радикальних змін, а з 

другого — виявився найголовнішим конкурентом книги. Впровадження 

комп’ютерних технологій у книговидання стало можливе завдяки лібералізації 

політичної та економічної ситуацій у країнах Східної Європи, коли сучасні 

принципи організації виробництва виявилися затребуваними відповідно до 

реалій часу через їх здатність ефективно вирішувати виробничі завдання на всіх 

етапах виготовлення видавничої продукції.  

Проведена модернізація дозволила говорити про відмову від схематизованої 

поведінки, загальноприйнятих у попередні роки моделей виробничого процесу і 

створити новий тип видавництва з оновленим усвідомленням необхідних бізнес-

практик, яке паралельно орієнтується на світовий і національний досвід. 

Ускладнює розуміння перехідних процесів утворений «тектонічний розлом» між 

радянською системою організації видавничої діяльності та оновленим, ринково 

зосередженим підходом та глобально детермінованим інформаційним світом, що 

орієнтований швидше на національні інтереси і поведінкові стереотипи, а також 

сфокусований на системно детерміновані виклики привнесені з практик 

світового книговидання, спровоковані існуванням у жорсткому конкурентному 

середовищі і зорієнтованістю на читача з активною позицією. Культивується 

відмова від лінійної взаємодії, натомість пропонується діалогова форма 

спілкування. 

 ХХІ ст. відзначилось запровадженням у видавничо-поліграфічну галузь 

гібридних технологій, які оприявнюються через поняття «цифрова революція». 

«Цифрову революцію визначають як стрімкий і масовий перехід від аналогового 

до цифрового способу обробки, зберігання та передачі даних. Цей перехід 

ініціюється, активізується і підтримується, завдяки успішним багаторічним 

науковим і технологічним розробкам обслуговуючого ці процеси апаратного та 
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програмного забезпечення цифрових комп’ютерних та комунікаційних 

технологій» [353, с. 465]. Історично сформований у попередні тисячоліття 

«принцип відбитків» як основа друкарського процесу, попри його 

недосконалість і часову та фінансову затратність, тривалий період залишався 

безальтернативним способом поліграфічного відтворення. Зміни почались з 

модернізації видавничо-поліграфічних процесів за допомогою комп’ютерних 

технологій як перший етап інноваційного прориву і потребували подальшого 

вдосконалення, яке стало можливе завдяки впровадженню цифрових технологій. 

Також «цифрова революція» дозволила перевести переважну більшість етапів 

виробничого процесу в цифрову форму, створити нові носії та формати для 

мобільного користування книгою, почати використовувати у поліграфічній 

галузі новітню генерацію обладнання, таким чином змінивши філософію 

творення і споживання книги. Небезпідставно український дослідник Г. 

Почепцов вважає, що «вагомою причиною занепаду традиційного українського 

книговидання та книготоргівлі стала система instant — миттєвого впливу» [328, 

с. 8] продукована мережевою культурою та засобами масової інформації, які 

зорієнтовані на розважальний «поріг подразнення», коли яскравий калейдоскоп 

картинок витісняє глибинні смисли та суть загалом» [393, c. 77]. Інші канали 

отримання контенту, які вимагають очікування або пропонують відтермінований 

чи повільний доступ до інформації асоціюються у респондентів із втраченим 

часом, бо сучасний темпоритм життя потребує отримання найбільшої кількості 

вражень та досвіду з мінімальними часовими затратами. Символічного значення 

в цьому контексті набувають сильні враження, які можна назвати гіпотетичним 

замінником, бо «сильні враження дають відчуття значного досвіду або розваг» 

[98, c. 26].  

Намагання видавця відповідати вимогам часу і потребам читачів 

спричинили до появи взаємодії між видавцем і програмістом, а також 

спровокували втрату книгою первинних ознак і переведення її контенту у розряд 

додатку до програмного продукту (переважно — це електронна книга-відеогра 

або текстові квести як різновид мережевої літератури). Проведений аналіз 
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наявного асортименту засвідчив, що отримані субпродукти пропонують у 

форматі додатків до різних технічних пристроїв (ПК, ноутбуків, мобільних 

телефонів, планшетів, тощо). На етапі впровадження даного нововведення 

зацікавлення в ньому було помічене тільки у сегменті дитячої літератури, 

поступово ситуація змінюється, на ринку пропонуються книги для дорослих. 

Прикладом можуть бути тексти розміщені на сервісах «Книги ігри та 

інтерактивні оповідання»
11

, «Віртуальний детектив»
12

, «Skazka-side»
13

 (Додаток 

В). Розробники пропонують два варіанти побудови книги. Перший — в основі 

імітує структуру і образ книжки, домінує текст, а програмний акцент зроблено на 

динамічних ілюстраціях та аудіосупроводі (пропоновані читачеві графічні 

об’єкти активуються через тактильні сенсори, а аудіоефекти — через звукові 

доріжки). В асортименті книгорозповсюджувачів країн Східної Європи 

(проаналізовано 695 книг) чисельно переважають дитячі інтерактивні книги для 

iPad: «Снігова королева» (видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»), «Котигорошко» 

(компанія «Kyiv Sea Pirates»), «Історія дракончіка Оппі» (компанія «Країна 

Янголят»), «айКот» та «Мучавка і велетень» (студія Артемія Лебедєва), «Казки 

Оскара Уайльда: Велетень-егоїст» (видавництво «iPadizer»), «Хто вкрав 

Місяць?» та «Кіт у чоботях»  (компанія «Windy Press»), «Попелюшка» (компанія 

«Big Small Things»). Проведений аналіз інтерактивних електронних видань 

дозволив говорити, що видавництва у країнах Східної Європи з обережністю 

ставляться до їх випуску.  

Другий тип можна віднести до гібридних, бо простежується зрощення книги 

з грою, імітування книжної сторінки відсутнє, текст має сюжет, але виступає 

супроводом, виконуючи роль інструкції або путівника, а гра займає основне 

місце (книги «Дев Моріс «Серце льоду»
14

, К.Таро «Чорний континент»
15

, 

                                                 
11 Джерело: http://quest-book.ru/online/ 

12 Джерело: http://book.net.ua 

13 Джерело: http://skazka-side.narod.ru 

14 Джерело: http://quest-book.ru/gamebook/heartofice 

15 Джерело: http://quest-book.ru/forum/gamebook/africa/ 
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А.Журавльов «Генезис»
16

). Розробники, враховуючи необхідність задоволення 

потреб широкої аудиторії, дають можливість читачеві самостійно обрати різні 

варіанти доступу до видання: через завантаження на спеціальний пристрій-носій 

у форматі локального доступу, через віддалений доступ. Створений гібрид 

літературного твору та відеогри дозволяє читачеві займати активну позицію і не 

тільки читати, а й творити сюжет тексту. «Віртуальність створює реальність: чим 

сильніше буде вибудувана віртуальність, тим складніше реальності їй 

протистояти» [394, с. 97]. Найбільша проблема — це зменшення уваги до тексту, 

мерехтливе і поверхове читання. Подібні інновації у книговиданні — це 

взаємодія з субкультурними цінностями та ідеями, а також намагання 

трансформувати під сучасні потреби попередні культурні традиції. Частково 

дану тенденцію висвітлено у праці «Дифузії інновацій» Еверетта М. Роджерса: 

«індивіди не можуть сприймати інновації на основі чогось іншого, ніж те, що їм 

уже знайоме. Сумісність інновації з ідеєю-попередницею може або 

пришвидшити, або сповільнити темпи її впровадження» [193, с. 283]. «Цифрова 

революція» актуалізувала питання щодо формування нового уявлення про 

видавничу галузь, її виробничі процеси, комунікаційну політику.  

 «Мережева революція» — це об’єднання цифрових технічних засобів у 

великі (мережа підприємства) та глобальні (всесвітня павутина) мережі, поява 

мережевих сервісів, хмарних технологій, мережевих засобів комунікації 

(соціальні мережі, соціальні медіа). Кінець ХХ ст. відзначився активним 

впровадженням у видавничу діяльність можливостей мережі Інтернет, тоді як 

поч. ХХІ ст. дозволив розширити її можливості за допомогою «хмарних 

технологій» як сервісу географічно розподіленої обробки та зберігання даних 

(Microsoft, Google Drive, DropBox). З’явились  нові концептуальні підходи до 

організації виробничого комунікаційного простору, основою якого стали 

співучасть, залучення, взаємодія, що дозволили інтегрувати новітній функціонал 

у видавниче середовище. Інтернет-магазини («Ozon» (Росія), «Yakaboo» 

                                                 
16 Джерело: http://quest-book.ru/gamebook/genesis/ 
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(Україна), «ЛитРес» (Росія) почали використовувати технології 

мікропрофілювання, що дозволяє, завдяки вбудованим  аналітичним 

інструментам, відстежувати активність людини як покупця і ретранслятора 

отриманої інформації. У книгорозповсюдженні «хмарні» технології 

використовуються на рівні необмеженого доступу з будь-яких пристроїв до 

інформації та можливості зберігання необмеженої кількості файлів. Створення 

книгорозповсюджувачем електронного контенту хмарної цифрової бібліотеки, де 

читач через авторизацію отримує доступ до видань.    

Філософія «мережевої революції» базується на миттєвій доступності 

інформації у момент запиту, що видозмінює процес обміну даними, саме тому 

віртуальна інформаційна реальність функціонує за принципом актуального 

хронотопу. Безперешкодна актуалізація контенту вирішує проблему 

інформаційної блокади і ускладненого спілкування на відстані. «У світі, — на 

думку Я. Засурського, — відбуваються три важливих процеси в обміні 

інформацією. З одного боку, глобалізм, або глобалізація, тобто швидкий обмін 

інформацією з усім світом. З іншого — завдяки тому ж інтернетові, можливий 

розвиток малих місцевих структур. При цьому сучасні глобальні мережі не 

тільки об’єднують, але водночас уможливлюють приватність і створення малих 

мереж і малих груп. І, нарешті, третя особливість сучасного розвитку — це 

технологізм, особлива роль нових технологій у  розвитку суспільства» [203]. До 

того ж незалежно від географічної локалізації мережеві технології дають 

можливість надавати послуги або розповсюджувати продукцію у глобальному 

просторі. Завдяки цьому відсутня необхідність створювати локальні 

представництва та точки дистрибуції.  

Спонукою до впровадження інновацій стала гіперконкуренція і прагнення 

до підвищення ефективності використання виробничих потужностей і 

урізноманітнення способів збуту продукції, введення краудфандингових моделей 

акумулювання ресурсів. Почалось формування видавничого ринку, який можна 

розглядати як «сукупність економічних відносин між суб’єктами видавничої 

справи щодо купівлі-продажу авторських прав, видавничої продукції, послуг із її 



 

 

106 

підготовки, виготовлення, просування тощо. Його суб’єктами є автор, 

видавництво, поліграфічні, книгорозповсюджувальні підприємства, агенції, що 

спеціалізуються на купівлі-продажу авторських прав, редакційні підрозділи, 

дизайн-центри тощо, а також споживачі їх продукції та  послуг [396, с. 28]. Цей 

ринок потребував нагального пошуку нових креативних підходів до ведення 

бізнесу і стратегічного планування видавничої діяльності. Головною 

особливістю сучасного видавничого сектора економіки стала потреба у 

балансуванні між традицією та новаторством, якому притаманний найвищий 

рівень невизначеності і ризику, характерний для інноваційної діяльності. 

Головним завданням має бути прагнення до подолання тенденції, коли 

«книговидання глибше вростає в структуру медіа-корпорацій. (…) Книговидання 

стрімко перетворюється на крихітний придаток всюдисущої індустрії 

комунікацій» [446, с. 19-20]. Прикладом можуть бути історії німецьких 

концернів «Axel Springer SE» та «Bertelsmann», італійського «De Agostini», 

британського «Pearson», французьких «Vivendi S.A.» та «Lagardère Media», 

американського «Thomson Reuters». Транснаціональні компанії гіганти 

поступово стають загрозою успішного видавничого бізнесу, змінюють 

мікроклімат ринку через постійні злиття і поглинання (утворення видавничого 

гіганту  «Penguin Random House», що належить німецькому концерну 

«Bertelsmann» та британському «Pearson»). У країнах східноєвропейського 

регіону ситуація не є загрозливою, зустрічаємо поодинокі приклади видавництв-

гігантів («Эксмо»). Видавництва-гіганти нав’язують власну стратегію 

наповнення ринку. Подолати цю тенденцію можна через запровадження 

кардинальних змін, які призведуть до оновлення і з футуристичних концептів 

перетворяться на реальні проекти.  

 

 

1.3.3. Глобалізаційні явища 

Глобалізація у ХХІ ст. стала визначальною ознакою успішного розвитку, 

загалом і видавничої галузі, зокрема. Ю. Мелентьєв слушно зауважує, що 
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основним тут має бути «розуміння глобалізації як процесу, в ході якого зникають 

бар’єри між цивілізаціями і країнами для переміщення інформації, капіталів, 

товарів, послуг, людей» [291, с. 17]. Перетворення світу на єдиний незамкнений 

простір — випробування, яке спричинене інтернаціоналізаційними процесами і в 

основі спирається на феномен транснаціоналізації, призводячи до формування 

необхідності реструктурування економіки і видавничої галузі як її складової 

частини. Загалом, «процес глобалізації став дуже актуальним для України після 

проголошення незалежності. Глобалізація безпосередньо пов’язана з 

лібералізацією, яка дала нові можливості та перспективи. Україні відкрилися 

культурні надбання багатьох країн, а світове співтовариство більш широко 

дізналося про українські національні традиції. Населення отримало доступ до 

технологій та інформації, які стали невід’ємною частиною кожної людини» [92, 

с. 16]. Подібна ситуація не була унікальною, а спостерігалась і в інших країнах 

східноєвропейського регіону. Вихід у простір відкритих можливостей, 

зорієнтованість на перспективу — стратегічні переваги, що дають змогу оцінити 

ситуацію в галузі і сформулювати конкурентні пропозиції для виходу на 

світовий ринок самостійно або через залучення інвесторів у національний ринок. 

Р. Робертсон вважає, що «глобалізація — процес зростаючого впливу на 

соціальну дійсність окремих країн різноманітних факторів міжнародного 

значення: економічних, політичних зв’язків, культурного і інформаційного 

обміну» [495, c. 272]. 

Глобалізація активізувала масштабну конкуренцію, що є важливою 

рушійною силою змін, але збільшена відкритість ринку не тільки сприяла 

позитивним зрушенням, а й спровокувала зменшення частки національного 

видавця на ньому, через нездатність конкурувати з міжнародними корпораціями-

гігантами. «Стикаючись з глобалізацією бізнесу і гіперконкуренцією, сучасні  

видавці і книготорговельні організації змушені шукати нові джерела 

конкурентних переваг (…). Процеси глобалізації,  інтеграції і кооперації, а також 

зростаючі запити споживачів змушують організації, що прагнуть стати 

конкурентноздатними на ринку, застосовувати у своїй діяльності інноваційні 
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інструменти» [226, с. 1]. Зрілість ринку, масштабність його розвитку сприяють 

виходу на міжнародний рівень, таку стратегію обирає більшість американських і 

західних суб’єктів видавничої діяльності, до неї прагнуть польські видавці. 

Обрана ними тактика зорієнтована на глобалізований простір нових 

можливостей. Відбувається це, як стверджують польські дослідники М. Вожняк, 

Д. Фіршт, коли  «внутрішнього ринку вже замало для розвитку, тому необхідно 

запровадити механізми конкуренції нового типу, які ґрунтуються на пошуку 

синергійних ефектів: технологічних, управлінських,  маркетингових,  фінансових 

і інституційних інноваціях» [145, с. 33].  

Інновації стають ефективними механізмами, що провокують поступ, 

самовдосконалення, акумулювання власного і запозичення зовнішнього 

потенціалу розвитку, а отже, спонукають до оновлення через кардинальні зміни 

та системну трансформацію видавничої індустрії, з метою уникнення фінансової 

кризи та стагнації. Проте зрілість галузі може проявитись у здатності перейти з 

рівня функціонування на основі обміну інноваціями (екзогенний розвиток) до 

рівня, коли з’являється вміння стимулювати зростання за рахунок власних 

інновацій (ендогенний розвиток).  

Останні дослідження дають змогу стверджувати, що видавнича галузь при 

спільнобаченні її суб’єктами подальших напрямків розвитку й акумулюванні 

найкращих здобутків світових практиків може отримати унікальні конкурентні 

переваги через свою надзвичайну значущість як носія інноваційного досвіду. 

Загалом тенденція глобалізації видавничої галузі стала предметом наукового 

зацікавлення в рамках галузевих дисертаційних досліджень Н. Кесаревої 

«Керування інтеграційними процесами на видавничому ринку в умовах 

глобалізації світової економіки», О. Микитів «Менеджмент видавничої справи в 

умовах глобалізації (на прикладі України)», А. Яковлева «Механізми 

формування корпоративних структур у видавничо-поліграфічному бізнесі в 

умовах глобалізації світової економіки», а також в низці наукових статей таких 

авторів, як Л. Гітіс, О. Микитів, Ю. Мелентьєва, К. Семак. Крім того глобалізація 

розглядалась як економічний, філософський та цивілізаційний феномен.  
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Глобалізація видавничої галузі отримала неоднозначні оцінки серед 

практиків і теоретиків. Її значущість не заперечували, проте, аналізуючи досвід 

західноєвропейських видавничих концернів, ставили під сумнів ефективність у 

зв’язку зі стратегічними прорахунками. Показовим прикладом називають 

негативний досвід німецької компанії «Bertelsmann»: «Голова регіональної 

німецької компанії «Bertelsmann» Т. Міддельхофф за чотири роки намагався 

зробити з неї світову і за охопленням, і за капіталізацією шляхом  придбання» 

[185]. Стратегія спорадичного поглинання суб’єктів видавничої галузі у всьому 

світі, обрана керівництвом концерну, не виправдала сподівань, виникла потреба 

у негайній реструктуризації, кадрових замінах, було втрачено перспективні 

видавничі проекти, наприклад, права на  видання книги Дж. Роулінг «Гарі 

Поттер». У подібну ситуацію потрапило й американське  відділення датської 

видавничої групи «Egmont». Загалом «лібералізація зовнішньої торгівлі означала 

відкриття різних каналів для обміну інноваціями, котрі в середньорозвинутих 

країнах є основним інструментом для скорочення технологічного розриву. 

Свобода економічних відносин привела в дію мікроекономічні чинники 

модернізації виробничого потенціалу та асортименту продукції» [145, с. 38-39]. 

Для країн східноєвропейського регіону глобалізація виявилась бажаним і 

очікуваним процесом, водночас характерний він більше для видавничих ринків 

Польщі, Росії і майже непомітним залишається для України та Білорусі. 

Переважно спостерігаємо експортування видавничої продукції американських і 

західноєвропейських видавництв на ринки Східної Європи, при цьому 

переважають навчальні видання, довідкова та художня література. На 

українському ринку через фірми-посередники найповніше представлена 

продукція видавництв «Longman», «Penguin Books», «HarperCollins», «Oxford 

University Press», «Cambridge University Press», «Macmillan», «CLE International», 

«Cornelsen», «Edelsa», «Usborne», «Ladybird», «Puffin», «Express Publishing», 

«Marshall Cavendish ELT», «Langenscheidt bei Klett», «Max Hueber», «Hachette», 

«Wiley», «Scholastic», «Quercus», «Edilingua», «Hamlyn», «Hodder General», 

«Dorling Kindersley», «Edilingua» та інших. Безпосередньо здійснюють діяльність 
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через регіональні представництва компанії: французька «Hachette Distribution 

Services» (в-во «Hachette Collections»), датська «Egmont Group» (в-во «Egmont 

Україна»), британська «Macmillan Group» (в-во «Macmillan education»), 

британська «Pearson Public limited company» (в-во «Pearson Україна»), італійська 

«De Agostini» (в-во «ДеАгостіні Україна»), російська «Азбука-Аттикус» (в-во 

«Махаон-Україна»), німецька медіакорпорація «Bertelsmann». Видавництва з 

іноземним капіталом серед українських теж зустрічаємо: «Країна мрій» — 

видавництво в складі акціонерів якого є російська група «Эксмо». 

Монополізація ринку, а також поглинання видавництв — явища 

малопоширені в Україні. Найбільше прикладів з виходу на ринок іноземного 

капіталу спостерігаємо серед редакцій друкованих засобів масової інформації, де 

представлена продукція французького «Hachette», італійського «De Agostini», 

німецького «Hubert Burda Media» та «Medien Vertrieb», британського «Eaglemoss 

Publications Ltd», тощо), а також книготорговельних організацій (польський 

«Empik»; російські «Читай город», «Буква», «Літера»). 

На російському ринку закордонні видавництва також відкривають свої 

представництва і купують видавничі та книготорговельні організації: німецькі 

компанії «Bauer Publishing Group», «Burda», «Axel Springer»; французька 

«Hachette Distribution Services»; фінська видавнича група «Sanoma», італійське 

«De Agostini», датське «Egmont». Наведені назви — це надзвичайно маленька 

частка реальної присутності іноземних інвесторів на російському  видавничому 

ринку. На російському ринку через філії здійснюють діяльність потужні 

міжнародні видавничі корпорації: американська «Reader’s Digest Association» (в-

во «Ридерз дайджест»), французька «Hachette Distribution Services» (в-во 

«Hachette Collections»), датська «Egmont Group» (в-во «Эгмонт Россия»), 

британська «Macmillan Group» (в-во «Macmillan Russia»), британська «Pearson 

Public limited company» (в-во «Pearson Russia»), італійська «De Agostini» (в-во 

«ДеАгостини Россия»). Також представництва мають низка іноземних 

видавництв: британські «Cambridge University Press» та «Longman», німецьке 

«Hueber». Важливе місце в національному книговиданні знаходять і російські 
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видавництва з іноземним капіталом: «Азбука-Аттикус» — видавництво в складі 

акціонерів якого є французький концерн «Hachette Livre»; «Independent Media» 

та «Юнайтед Прес» — видавництва, що належать фінській групі «Sanoma». 

Простежується тенденція до глобалізації та інтернаціоналізації ринку в 

Польщі, на ньому активно функціонують через філії потужні міжнародні 

видавничі корпорації: американська «Reader’s Digest Association» (видавництво 

«Reader’s Digest»), німецька «Weltdbild Publishing Group» (в-во «Weltdbild 

Polska»), німецька «Langenscheidt Publishing Group» (в-во «Langenscheidt 

Polska»), французька «Lagardère Publishing Group» (в-во «Hachette Polska»), 

датська «Egmont Group» (в-во «Egmont Polska»), британська «Macmillan Group» 

(в-во «Macmillan Polska»), німецька «C.H.Beck» (в-во «C.H.Beck.pl»), британська 

«Pearson Public limited company» (в-во «Pearson Central Europe»), нідерландська 

«Wolters Kluwer N.V.» (в-во «Wolters Kluwer Polska»). Серед лідерів 

національного книговидання знаходяться і польські видавництва з іноземним 

капіталом: «Nowa Era» — польське видавництво, де акціонером є фінська 

медіакампанія «SanomaWSOY»; «Wiedza i Praktyka» є частиною німецького 

холдингу «Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG». Також польські дослідники 

наголошують на існуванні такої західноєвропейської традиції, як монополізація 

ринку. Лідерство на польському ринку за кількістю виданих назв і чисельністю 

надрукованих накладів утримують близько 200 видавництв, що, за даними 

щорічного галузевого звіту, контролюють 98 % виданих книг, при цьому 80 % — 

це продукт діяльності лише 100 видавництв, до яких належать: «Nowa Era», 

«Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne», «Wolters Kluwer Polska», «Grupa PWN» 

(«Państwowe Wydawnictwo Naukowe»), «Pearson Central Europe», «Wydawnictwo 

Olesiejuk», «Znak», «Wiedza i Praktyka», «Beck», «Reader’s Digest».  

Початок ХХІ ст. привніс появу стійкої тенденції до монополізації ринку та 

укрупнення видавничих структур через злиття і поглинання компаній, що 

формує подальше тяжіння до концентрації видавничого бізнесу, а також сприяє 

появі нових імпринтів. Показовим, але непоодиноким, є досвід видавничої групи 

«Азбука-Аттикус», яка друкує продукцію під імпринтами «Аттикус», «Азбука-
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классика», «Махаон», «Иностранка», «Колибри», «Веды», «Фантастика». 

Видавництво «Инфра-М» має імпринти «Инфра-М», «Норма», «Весь Мир», 

«Форум», «Альфа-М», «Вузовский учебник», «Энциклопедия», «Приор», 

«Магистр».  

Серед негативних тенденцій також варто згадати підпорядкування і 

поглинання білоруського ринку російськомовною і виданою на території Росії 

видавничою продукцією, що зменшує потенціал білоруської галузі. Тенденція ця 

неодноразово підкреслювалась білоруськими дослідниками видавничої справи, 

проте констатування факту експансії залишилось єдиною реально зробленою 

дією, бо конструктивних стратегій щодо подолання даної негативної тенденції не 

запропоновано. «Російські видавці користуються законодавчими преференціями, 

які у Білорусі, на жаль, відсутні. Російські виробники книжкової продукції (на 

відміну від вітчизняних) звільнені від сплати ПДВ. Вартість друку в Росії також 

нижче, оскільки діюче там ввізне мито на поліграфічну сировину значно менше 

ніж у Білорусі. У підсумку собівартість і сама остаточна ціна білоруської книжки 

виходить на 40-50 % вище за російський аналог»
17

.  

Вагомий вплив на подальший розвиток та впровадження інновацій у 

видавничу галузь відіграє також процес інтернаціоналізації, який став 

мегатрендом сучасної еволюції книговидання і використовується як рушійна 

сила якісних змін та спосіб подолання викликів глобалізації і може бути 

визначений як «процес виникнення і поглиблення зв’язків між господарюючими 

суб’єктами видавничо-поліграфічних комплексів різних країн, обумовлений 

міжнародною спеціалізацією і кооперацією, що передбачає взаємопереплетення 

капіталів, видавничо-поліграфічних послуг і товарів, об’єднуючий випуск 

друкованої продукції в одній країні з її споживанням — в іншій» [363, с. 88]. 

Заданий дослідницею напрям подальших наукових пошуків передбачає 

зорієнтованість на посилення впливу підприємств видавничо-поліграфічної 

                                                 
17

 Белорусский книжный бизнес «топит» экпансия российских игроков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bel24.by/belorusskij-knizhnyj-biznes-topit-ekspansiya-rossijskih-igrokov 

 



 

 

113 

галузі як у межах країни, так і за її кордоном через розвиток стратегічних 

партнерських відносин, що дає змогу позбутись безальтернативної замкненості 

ринку, трансформує комунікаційну поведінку. Для включення в процес 

інтернаціоналізації суб’єкти видавничої галузі повинні демонструвати потужну 

мотивацію. Східноєвропейський видавничий бізнес найчастіше використовує 

«умовні моделі інтернаціоналізації», бо видавництва, що перебувають у важких 

економічних, політичних і соціальних умовах, змушені досягнути балансу між 

можливостями і загрозами, які продукує навколишнє середовище. 

«Інтернаціоналізація в Республіці Білорусь проявляється через такі основні 

форми, як міжнародна торгівля, в тому числі і діловими послугами; закордонне 

інвестування, утворення міжнародних монополій, науково-технічне 

співробітництво і промислове кооперування. Однак подібні форми 

організаційно-економічного розвитку ще не широко застосовуються у 

білоруській ВПК [363, с. 89]. Подібний опис можна застосувати і до реалій 

видавничої галузі України. Західноєвропейську модель інтернаціоналізації, що 

зорієнтована на розширення присутності національних видавництв на 

закордонних ринках і заохочення компаній з іноземним капіталом вкладати 

кошти у місцеву видавничу галузь демонструє польський ринок. 

Проте не тільки науково-технічний прогрес став причиною актуальних 

трансформацій у галузі: внутрішньогалузеві процеси також призводять до змін. 

Відомий польський дослідник Я. Владарчик у праці «Маркетинг у видавничій 

справі» робить спробу накреслити галузетвірні і галузезмінні актуальні 

трансформації сучасної видавничої справи. Виділені автором основні ознаки 

розвитку польського книговидання можуть бути перенесені, через їх подібність, і 

на досвід інших країн східноєвропейського регіону. Ключовими назвемо такі: 

укрупнення видавничих структур і паралельне збільшення дрібних видавництв, 

нерівномірний територіальний розподіл видавництв з тяжінням до збільшення їх 

кількості у столиці країни та кількох великих містах, зниження накладів видань, 

зміна кількісної моделі випуску друкованих видань на якісну модель, вплив 

електронного книговидання на видавничий ринок. Названі тенденції є 
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загальносвітовими, проте способи їх реалізації позначені національною 

специфікою ринку.  

Тенденція до збільшення кількості дрібних видавництв, активно 

впроваджувана у видавничій практиці Німеччини, США, Великої Британії і 

схвально поцінована її теоретиками, проявляється не у всіх країнах 

східноєвропейського регіону, найактивніше застосовується у польському і 

російському книговиданні, відсутня у видавничій практиці Білорусі і перебуває у 

зародковому стані в Україні. Її роль для розвитку галузі недооцінена, а значення 

спрощується, попри суттєвий потенціал тенденції до збільшення кількості 

дрібних підприємств, вона залишається недостатньо затребуваною. До того ж 

ставлення наукової спільноти до неї та наслідків, які провокує її поява, теж 

відзначається неоднозначністю. До переваг варто віднести і можливість 

розширення й урізноманітнення видавничого асортименту, роботу з 

маловідомими авторами, випуск видань значущої для регіону тематики, а також 

нішевої літератури. 

А. Шиффрін, аналізуючи досвід американського книговидання, не так 

позитивно сприймає збільшення кількості дрібних видавництв, наголошуючи, 

що «кількість сама по собі ще не гарантує широти асортименту. Навпаки — 

видається все більше книг, що повторюють одна одну» [446, с. 26]. Вважаємо, 

що основне завдання дрібних видавництв — модернізація ринку через 

розширення асортименту видань та зорієнтованість на випуск необхідної 

спеціалізованої, нішевої малотиражної літератури, а також пошук нових авторів, 

освоєння нестандартних жанрів. Такі видавництва повинні стати соціально 

орієнтованими, виконувати місіонерські завдання, бути спрямовані на 

дотримання високих стандартів, залишатись незалежними і не підпорядкованими 

логіці продукування бестселерів та прибуткових видань. Американський 

дослідник Дж. Бірманн досліджує феномен дрібних видавництв на 

американському ринку, утверджує ідею їх надзвичайної важливості для розвитку 

й оновлюваності видавничої галузі. «Великі видавництва рідко відходять від 

стереотипної видавничої політики й орієнтуються лише на видання бестселерів, 
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залишаючи позаувагою друк творів маловідомих авторів невеликими 

накладами» [467]. У дослідженні засвідчено, що кількість дрібних видавництв 

повинна прямо залежати від центричної зорієнтованості книговидання, 

територіальної диспропорційності розміщення видавничих структур, ймовірності 

задоволення нішевого попиту читачів. 

Водночас паралельно спостерігається процес укрупнення книговидавничих 

структур за рахунок поглинання середніх і дрібних видавництв і концентрації 

книговиробництва в кількох великих структурах — характерна ознака для 

західноєвропейських (особливо Франції, Великої Британії) та американського 

ринків. У Східній Європі найбільше спостерігається в Польщі та Росії, 

відбувається через поглинання інших суб’єктів видавничого ринку: видавництва 

«Эксмо», «Дрофа», «Просвещение», «Олма-пресс», «Рипол-классик»).  

Особливості медійної і видавничої монополізації ринку, її негативний вплив 

описані у працях М. Тангейта «Медіагіганти. Як найбільші медіакомпанії 

виживають на ринку і змагаються за лідерство» [388], А. Шиффріна «Чи легко 

бути видавцем» [446], проте поза увагою авторів залишилося питання 

позитивного впливу монополізації на структурування ринку, здешевлення 

видавничої продукції тощо. Необхідно наголосити, що явища глобалізації, 

монополізації, інтернаціоналізації та централізації видавничого сектора мають 

неоднозначні наслідки для розвитку світової видавничої галузі. З одного боку, це 

призводить до домінування видавничих концернів, підпорядкування видавництв 

фінансовому капіталу, переходу видавничої продукції в розряд медійних засобів 

проведення дозвілля, скупчення видавництв в кількох містах країни. З другого — 

дає змогу популяризувати книгу, робити її складником глобального 

медіаконтенту, частиною бренда, який свідчить про якість, статусність; надавати 

впізнаваності у світі. Потужний асоціативний  ряд, що викликає тренд видавця, 

— сигнал для читача. На видавничому ринку країн східноєвропейського регіону 

теж працюють видавці-монополісти, які переважно негативно впливають на 

ринок, знищуючи процеси вільної конкуренції та підпорядковуючи темпи і 

особливості розвитку ринку власним видавничим потенціям і амбіціями.  
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Виділені явища мали радикальні наслідки для галузі, в результаті видавці 

постали перед необхідністю докорінно змінити стратегічні підходи та бізнес-

моделі. Східноєвропейська видавнича галузь частково перейняла вищеназвані 

явища, проте мала додаткові супутні проблеми, що створювали перешкоди для її 

швидкого розвитку. Отже, книговидання в багатьох країнах опинилось на межі 

виживання, виникла небезпека його зникнення. В Україні ситуація з видавничою 

галуззю, попри відмінність у розвитку цього ринку від інших країн, кардинально 

не відрізняється від світової. Виникає потреба в аналізі інновацій різного рівня, 

що допоможуть країнам Східної Європи розвивати видавничий сектор.  

Аналізуючи реалії видавничих ринків країн східноєвропейського регіону, 

варто констатувати появу нагальної потреби у запровадженні інноваційних 

підходів на основі нових моделей ведення бізнесу та новітніх науково-

технологічних знань. Аксіоматичним для галузі стає постулат про необхідність 

зосередження творчих і економічних ресурсів не тільки і не стільки для різкого 

зростання масштабів виробництва, а для динаміки розвитку, що має базуватися 

на оперативності практичного впровадження інновацій як визначального 

орієнтира, який врешті сприятиме зміцненню позицій і розширенню 

можливостей поступу. Продуктивність інновацій не однаково інтенсивна та 

поширена в усіх країнах східноєвропейського регіону.  

Застосування стратегії концентрації неможливе без упровадження стратегії 

ідентифікації, механізми якої поповнились новими інструментами, що 

розширюють її можливості — це брендування (у країнах Східної Європи 

переважно використовується для популяризації автора або видавничої продукції, 

тоді як у США та Західній Європі трендом перш за все стає логотип 

видавництва), створення унікального і часто повторюваного інформаційного 

приводу за допомогою технологій продакт-плейсмент (прихована реклама книги 

у книзі, рекламування процесу читання або книги у фільмах і рекламних 

роликах), організація різного типу флешмобів (монобукізм — продаж у 

торговельній точці тільки однієї книги), створення букрейлера (коротка 

розповідь про видання за допомогою відеоряду).  
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Стратегія соціалізації видавництв передбачає використання в їхній 

діяльності соціального медіамаркетингу, що полягає в активному застосуванні 

можливостей блогів, соціальних мереж, форумів, мережевих співтовариств, 

функціоналу сайтів. Кнопки соціальних мереж та кнопка «лайк» на сторінці 

книги з сайту видавництва або інтернет-магазину, віджет як вбудований 

графічний елемент в інтерфейс сайту (видавництво «Манн, Иванов и Фербер»), 

кнопка вішлист (лист бажань), кнопка «рецензія». Запровадження цієї стратегії 

має на меті збільшити кількість згадок про видання, видавництво, автора, що дає 

змогу сформувати позитивний імідж, збільшити кількість загальнодоступних 

відгуків і рецензій, активізувати процес обговорення видання і дискусії довкола 

нього, спонукаючи нових користувачів до читання, що сприятиме зростанню 

продажів. Закордонний досвід розвинутих країн світу свідчить про ефективність 

застосування інноваційних стратегій розвитку для зростання рентабельності і 

перспективності видавничої галузі, а отже, необхідне посилення уваги до нього у 

досліджуваних країнах. 

Наслідком глобалізаційних процесів на видавничому ринку 

східноєвропейського регіону повинен стати ризоматичний простір вільної 

конкуренції та вільних можливостей, що дозволить видавництвам  реалізовувати 

креативні ідеї для ефективного розвитку. 

 

 

1.4. Висновки до розділу 1 

Видавнича справа східноєвропейського регіону визначається як потужний 

простір, що зазнав політичних, соціально-економічних трансформацій, які 

відкрили простір для експериментування, реалізації креативних видавничих ідей. 

Окреслено основні вектори інноваційного розвитку видавничої справи у країнах 

східноєвропейського регіону. Основна увага зосереджена на висвітленні 

загальних тенденцій та особливостей розвитку видавничої галузі на сучасному 

етапі (по-перше — це аналіз оприявнення загальносвітових тенденцій, 

наприклад, інтернаціоналізація, монополізація, глобалізація; по-друге — 
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виявлення унікальних національних рис), виділенні ключових сигналів 

нагальності трансформаційних перетворень через масоване нав’язування 

доступного широким верствам населення візуальнозамісного контенту, який 

створює концептуально нову реальність, зорієнтовану на серфінгувальне 

сприйняття та негативну маркованість повідомлень і знецінює ролі видавничої 

продукції в житті суспільства. 

Наукова рецепція трансформацій видавничої сфери здійснена на підставі 

статистичних джерел, даних вторинних медіадосліджень, за допомогою яких 

встановлено, що досвід розвитку видавничих ринків Білорусі, Польщі, Росії, 

України є найбільш дотичним у межах східноєвропейського регіону. Видавнича 

галузь кожної з країн протягом 1991—2014 рр. пройшла організаційно-

структурне, економічне, ідеологічне та соціоінженерне перетворення, блокуючи і 

руйнуючи попередні стереотипи і системи. Трансформації видавничих ринків 

розпочалися в 1990-х рр. і увиразнилися після початку глобальної економічної 

кризи 2008 р. Водночас основна увага зосереджена на вивченні ринкових 

тенденцій у розрізі 2004-2014 рр., які стали маркерами-ідентифікаторами 

глибокої кризи, бо національні видавничі ринки країн Східної Європи як 

агрегатори інформаційних приводів, джерела розвитку, продукування духовних 

цінностей виявили ослаблений потенціал.  

Актуальні перетворення галузі зумовлені як позагалузевими процесами 

(демократизацією суспільства, глобалізацією, фінансово-економічними кризами, 

збільшенням ролі інтернету, високим рівнем комп’ютеризації суспільства), так і 

внутрішньогалузевими (переструктуруванням видавничих процесів, новими 

моделями читацької поведінки). 

Ключовими стали такі трансформації видавничих ринків Білорусі, Польщі, 

Росії та України: укрупнення видавничих структур; нерівномірний 

територіальний розподіл видавництв із тяжінням до збільшення їх кількості у 

столиці країни і кількох великих містах; зміна кількісної моделі випуску 

друкованих видань на якісну модель, вплив електронного книговидання на 
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видавничий ринок; використання у видавничій діяльності соціального 

медіамаркетингу. 

Досвід трансформацій видавничих ринків аналізованих країн різниться. 

Росія, Україна, а насамперед Білорусь, надали перевагу моделі поступового 

переходу, що передбачає необхідність тривалого відживання практик радянської 

централізованої системи, сліпе наслідування здобутків західних країн, 

адаптування їх до національного культурного простору. Перебуваючи в ситуації 

дезорієнтованості, видавничі ринки пострадянських країн демонструють 

неефективність обраних моделей розвитку. Натомість Польща, обравши модель 

«шокової терапії» й здійснивши радикальні реформи, змогла вийти на новий 

рівень трансформаційного дискурсу. Відтак, видавнича галузь 

східноєвропейських країн, що позиціонуються як країни з так званою висхідною 

економікою, повинна бути спрямована на тотальну реструктуризацію видавничої 

діяльності й утвердження моделі креативного ведення бізнесу, засадничими 

компонентами якої виступають високі технології та інноваційні й модернізаційні 

процеси, а сьогочасна організаційна заангажованість призводить до стагнації. 

Зволікання із запровадженням інновацій та зорієнтованість на традиційні моделі 

розвитку провокують збереження структурних проблем і спричиняють неминучу 

перманентність кризових явищ. Аналіз реалій видавничого ринку країн Східної 

Європи засвідчив, що всі зміни, які відбуваються на сучасному етапі, мають 

інерційний характер. 

Повільні темпи практичних заходів зі створення і впровадження інновацій 

ще більше гальмують зміцнення видавничої галузі, тоді як їх продукування 

стабілізувало б ситуацію на ринку та сприяло зростанням темпів виробництва 

видавничої продукції, що має не номінальний, а реальний характер. З’ясовано, 

що кожна з ключових інновацій потребує застосування критеріальних 

інструментів із структурно-функціональних площин для моделювання різних 

рівнів, напрямів і завдань видавничої діяльності. 

Важливість інновацій для розвитку видавничої галузі східноєвропейського 

регіону спонукає до генералізації напрацювань із даної проблематики. Зарубіжні 
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колеги демонструють увагу до цього пошукового завдання, свідчення чого — 

праці Т. Стріфеса, Дж. Б. Томпсона, Н. Ховарда та ін. В Україні відповідну 

дослідницьку традицію заклав В. Різун у працях про автоматизовані системи у 

видавничій діяльності. Ключові теоретичні знання про інновації сформульовані 

Й. Шумпетером, Е. Роджерсом, Б. Санто, П. Друкером, Б. Твіссом. 

У науковій літературі зафіксовано кілька підходів до висвітлення інновацій: 

прямий та опосередкований. У працях першого типу основна увага зосереджена 

на з’ясуванні природи і специфіки видавничих інновацій. Праці другого типу — 

це менші за обсягом дослідження, автори яких мають на меті висвітлити 

окремий інноваційний елемент в роботі галузі. З'ясовано, що в науковій 

літературі не окреслено чіткого взаємозв’язку інновацій зі стратегічним 

управлінням та проектною роботою в діяльності суб’єктів видавничої галузі, не 

розкрито механізму застосування стратегічного планування та проектної роботи 

в управлінні змінами.  

Встановлено етимологію та обсяг значення лексеми «інновація». Поняття 

«інновація» має галузеву специфіку в межах теорії видавничої справи, що дало 

підстави запропонувати виокремити видавничу теорію інновацій як новий 

науковий напрям. Базовим її поняттям є інновація у видавничій справі — 

креативне рішення, що призводить до створення нового або посутнього 

вдосконалення існуючого видавничого продукту, процесу, послуги. 

Запропонована дефініція оперта на переконання, що сучасна видавнича галузь 

розвивається за конкурентною ринковою логікою, де лідерські позиції 

завойовують суб’єкти, здатні синтезувати інформацію, знання і творчість, відтак 

генерувати самостійні нестандартні ідеї. Саме творення унікальної пропозиції, 

послуги, сервісу дозволяє виокремитись на ринку, зробити власний бренд 

упізнаваним. 

Розумінню інновацій сприятиме класифікація інновацій у видавничій галузі, 

створення якої базувалось на засадничих принципах класифікацій інновацій у 

загальній теорії інноватики. У дисертації запропонована авторська фасетна 
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класифікація видавничої інноватики за п’ятьома ключовими критеріями, на 

підставі яких розмежовані інновації: 

 за інтенсивністю впровадження: еволюційні; радикальні; комбінаторні; 

 за місцем / середовищем впровадження інновації у видавничій сфері: 

комунікаційні (організаційні, структурні, управлінські, продуктні); 

технологічні (власне технологічні інновації, інноваційні технології, 

інноваційні сервіси); ринкові (дистрибуційні, промоційні); 

 за характером відповідності видавничому прототипу: первинні, замісні, 

архаїчні інновації; 

 за рівнем впровадження у видавничу галузь: базові, інтегруючі, 

псевдоінновації; 

 за впливом на видавничу галузь: прямі, непрямі, комбіновані інновації. 

За характером відповідності видавничому прототипу було запропоновано 

виділяти первинні, замісні, архаїчні інновації. Їх виокремлення дозволило 

пояснити міру новизни інноваційних продуктів, технологій, процесів 

виробництва. Сформулювати глибину трансформації, визначаючи її значеннєву 

ємність та можливість виходу галузі на новий рівень існування. 

Проте не залишили поза увагою необхідність класифікувати інновації за 

рівнем впровадження у видавничу галузь. Саме вони стали важливими для 

визначення ціннісного потенціалу видавничих інновацій, їх значущості для всіх 

суб’єктів видавничого ринку. На цій підставі було виділено базові, інтегруючі, 

псевдоінновації. Даний параметр є одним з найбільш важливих, бо він відтворює 

реальний запит ринку щодо змін, зумовлений або споживацьким попитом, або 

впровадженням досягнень техніко-технологічного прогресу.  

Впливовість внутрішньогалузевих та міжгалузевих інновацій на видавничий 

ринок дозволили оцінити прямі, непрямі та комбіновані інновації, які 

засвідчують способи проникнення інновацій, а також визначають галузевий 

потенціал для задоволення внутрішніх потреб в модернізації для подолання 

системних і структурних викликів. 
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Виділені детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях видавничої 

діяльності дозволили засвідчити, що зміни соціально-політичного устрою та 

економічні кризи, цифровізація медіакомунікацій, глобалізаційні явища 

запустили й обумовили перебіг трансформацій видавничих ринків 

східноєвропейських країн. 

Здобуття державності пострадянськими країнами, глибинне оновлення 

політичної системи в Польщі, демонополізація економік, приватизація 

підприємств, розвиток малого і середнього бізнесу обумовили трансформації 

видавничих ландшафтів аналізованих країн. Фінансово-економічні кризи теж 

стали спонукою до змін: опинившись на межі виживання, найбільш мобільні 

суб’єкти видавничих галузей України, Росії, Польщі вдалися до пошуку нових 

бізнес-моделей. Однак у Білорусі проблеми в економіці спонукали радше до 

розширення на законодавчому рівні функцій і повноважень держави. 

Процеси цифровізації у видавничій галузі призвели до революційного 

оновлення виробництва, життєвого циклу книги через появу нових носіїв 

контенту, нових платформ для зберігання контенту, нових каналів ведення 

медіабізнесу, мережеві засоби комунікації. Серед глобалізаційних явищ, які 

обумовили трансформації східноєвропейських видавничих ринків  

проаналізована інтернаціоналізація, монополізація та глобалізація 

східноєвропейських видавничих ринків.  
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Розділ 2. 

КОМУНІКАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ — ІМАНЕНТНА ОСНОВА 

КРЕАТИВНОГО КНИЖКОВОГО БІЗНЕСУ 

 

2.1. Видавничий простір у форматі суспільного діалогу 

 

 

2.1.1. Трансформації ідеології книжкового бізнесу 

Важливою детермінантою та засадничою трансформацією 

східноєвропейських видавництв у період 1991—2014 рр. при сучасному 

перепрочитанні суспільних викликів у ситуації масованої інформаційної війни є 

ідеологічна. Ідеологічна модель видавничого бізнесу в сучасних реаліях зазнала 

кардинальних змін з переглядом системи поглядів на видавничу діяльність, 

наповнення її новою філософською суттю, принципово інакшими ідеями 

сприйняття читача, суспільних викликів і місця видавця в суспільному поступі. Її 

оновлення спонукає до перегляду попередніх стратегій розвитку і вироблення 

альтернативних підходів до формування попиту не тільки на масову або 

класичну літературу, а й на унікальні нішеві видання, а також вироблення поваги 

до національного книговидавця і національної літератури. Реалізація даних 

запитів стає можливою після створення розуміння не тільки політичної та 

економічної ситуацій на ринку, а й формування образу читача, усвідомлення 

його стереотипів, а також очікувань і побоювань. Сприяють цьому численні 

соціологічні дослідження проведені «КМІС», «Соціологічною групою 

«Рейтинг», які дозволили виявити напрям самоідентифікації українців, зроблені 

соціологами висновки засвідчують домінування моноетнічних українців (у 2001 

р. показники коливались на позначці 60–62 %), друга за чисельністю — група 

біетнічного населення (з показниками 23–25 %), третя група — моноетнічні 

представники інших народів (з показниками 14–15 %). Попри недостатню 

репрезентативність отриманої інформації для сучасного етапу розвитку 

видавничого ринку варто все ж говорити про небезпечність зафіксованих даних, 
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що полягає у загрозі насадження чужинницьких культурних цінностей на 

національний грунт, у поєднанні з синтезом культурних цінностей 

глобалізованого простору, який становить небезпеку зникнення національної 

детермінанти. До того ж  обґрунтовано З. Бауман зазначає, що в суспільстві 

постмодерну в людини відсутня чітко визначена ідентичність: чим менше 

виділяється ідентичність, тим краще для її власника. Людина, хоч і залишається 

пов’язаною з традиційними цінностями і заданими ролями, інакше усвідомлює 

міру своєї свободи в нестабільному світі, специфічно визначає траєкторію своєї 

долі в ньому. Простежується ностальгування за минулим та ностальгування за 

«Я-фактором» модерної чіткої ідентифікації себе у світі. Відчутне сьогочасне 

оприявнення роздвоєності українця на рівні як індивідуальної, так і масової 

свідомості. 

Сучасна ідеологія книжкового бізнесу полягає в тому, що сучасне 

видавництво має дві ролі: бізнесову і «культурницьку», переслідує економічні 

інтереси і здійснює культурогенний вплив, відроджуючи культурні артефакти та 

породжуючи нові соціальні та культурні смисли. Синтез цих якостей дає змогу 

стверджувати: сучасна видавнича справа — творча індустрія, що трансформує 

соціокультурне середовище, змінюючи ціннісні настанови сучасної людини. З 

руйнуванням СРСР видавці східноєвропейського регіону отримали доступ до 

надбань світового книговидання, до архівів, заборонених тем. Відкрилася 

можливість і використовувати, і продукувати потужний інформаційний ресурс, 

виробляти не просто книжку, а знання і смисли, які несе книжка,— форматувати 

суспільну свідомість національних держав як молодих демократій. Тут криється 

велика соціальна відповідальність видавців, які повинні усвідомлювати 

зазначену місію.  

Український видавничий ринок тривалий час програвав ідеологічну війну за 

двома напрямками: по-перше, це здатність видавців і розповсюджувачів 

наситити ринок якісними виданнями, по-друге — здобути для української книги 

пріоритетну можливість конкурувати за увагу людини і за право сприймати її як 

носія розважального та інформаційного контенту. Загальну слабкість 
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ідеологічного складника підкреслювали О. Афонін, М. Сенченко, В. Теремко. 

«Книга, на думку О. Афоніна, — це посібник для будь-якого осмисленого кроку 

людини. Книга — це досвід попередніх поколінь, це навички сучасників, це 

інструкція по вдосконаленню на майбутнє. Книга — це універсальний 

інструмент формування людини, формування економіки, формування держави, 

формування нації. Якби це зрозуміла українська влада, то вона б зробила все, 

щоб українська книга була господинею на своїх теренах, щоб вона входила в 

кожну навіть найменшу нішу суспільного життя — духовну, освітню, 

технологічну тощо. Але цього зроблено не було»
18

 [10]. Автор чітко підкреслює 

фундаментальне значення книги для формування суспільства і констатує 

послаблення ролі і місця української книги на національному ринку. 

Домінування імпортованих книг призводить до заміщення питомо ментальних 

ціннісних характеристик суспільства та особистості на чужинні, що провокує 

переродження і нівелювання смислотвірних категорій українського менталітету. 

Символічна структура суспільного буття втрачає свої орієнтири через слабкість 

або відсутність національно детермінованої ідеологічної константи — це 

задавнена глобальна проблема білоруського та українського книговидання у 

його взаєминах із суспільством і владою. 

 В. Теремко переконаний: «Сьогодні вже мало розглядати книгу лише як 

«фактор культури» — крізь призму інформаційних, пізнавальних, духовних, 

естетичних функцій, оцінювати досконалість її як предмета (матеріальної 

конструкції). Важливо побачити в ній і третій вимір — буття її як специфічного 

ринкового товару»
19

. Українська дослідниця Т. Крайнікова зауважує, що на 

сучасному етапі книга переважно стає засобом задоволення браку інформації для 

професійного зростання і значно менше використовується для саморозвитку або 

естетичної насолоди. Такий підхід є доволі небезпечним, ще французький 

соціолог Е. Дюркгейм наголошував, що ринковий підхід людини до власної 
                                                 
18

 Українська книга: світоглядні орієнтири. Олександр Афонін про деякі відмінності в теорії та практиці 

(27.02.2014) [Електронний ресурс] // Режим доступа : http://uabooks.info/ua/news/market/?pid=3508 

19 Теремко В. Філософсько-економічні виміри буттєвості книги / Василь Теремко // Вісник Книжкової палати 

України. — 2010. — № 10. — С. 9—10. – С. 9. 
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культури буде мати негативні наслідки: «Якщо під тиском зростаючої 

конкуренції розподіл суспільної праці посилиться, якщо спеціалізація кожного 

працівника одночасно стане більш яскраво вираженою і ранньою, те коло явищ, 

що охоплюється загальним вихованням, повинне буде через необхідність 

звузитися і, отже, тип людини за своїми властивостями збідніє. Колись знання 

літератури розглядалося як істотний елемент людської культури взагалі, а тепер 

настають часи, коли воно, можливо, буде лиш однією із спеціальностей» [192]. 

Ще однією небезпекою є постійна необхідність співпрацювати з «людиною 

медійною» (термін О. Вартанової), яка після медіакомунікативного зсуву і 

формування нових смислів та цінностей більше зорієнтована на специфічні 

моделі комунікації спродуковані віртуальним середовищем.  

До того ж спостерігаємо конфліктогенний дестабілізуючий вплив тих ідей, 

що пропонують деякі суб’єкти сучасного видавничого процесу,  вражає їх 

відірваність від суспільних цінностей та орієнтацій, які мають бути 

визначальними у процесі формування стратегії розвитку видавця або 

книгорозповсюджувача. Постійне перебування у кризовому стані, мінімальна 

увага до комунікаційних або технологічних інновацій, які б дали змогу знизити 

ризики від пасивності аудиторії, призводять до ігнорування сигналів реальності, 

зниження показників якості продукції і читацької уваги до неї та поступового 

захоплення національного ринку іноземними виданнями та видавцями та 

книгорозповсюджувачами. Слушним, емоційним, але правдивим можна вважати 

твердження О. Афоніна: «Та книжка вже починає мстити за неповагу до неї. 

Щоб зрозуміти це, варто лише подивитися новинні канали. Скоро ця помста 

проявиться в нездатності держави забезпечити технічний, економічний розвиток, 

впровадження нових технологій. Адже ми — вихідці з країни, що виробляла 

складну технічну продукцію, перетворилися на країну-споживача суто 

імпортного товару. Бісмарк свого часу сказав фразу, яка застосовна не тільки до 
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армії: «Та країна, яка не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу»
20

. 

Протилежної думки дотримується В. Теремко, який заперечує можливість 

використання однобокого підходу до пошуку причин стагнації галузі. 

Для подолання кризи необхідно усвідомити, що видавнича галузь — це 

середовище, розвиток і існування в межах якого безпосередньо залежать від 

комунікаційної активності та інформаційних зусиль. Е. Гідденс небезпідставно 

стверджує, що «сучасний світ залежить від безперервної комунікації або 

взаємодії між людьми, які знаходяться у віддаленні одне від одного» [157, с. 414-

415]. Підтверджує означену ситуацію аналіз ринкових реалій: читач залишається 

необізнаним у видавничому асортименті, непоінформованим про його 

специфіку. Саме створений вакуум робить видавництва і видавничий продукт 

для читача чужими і малозатребуваними, що підсилюється на тлі масового 

падіння інтересу до читання загалом. Виходом із такої ситуації може стати 

створення всеукраїнського книжкового інформаційного порталу за сприяння 

Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, основним завданням 

якого стане інформування фахівців і громадськості про події у видавничій галузі, 

видавці матимуть змогу розміщувати там інформацію про власний видавничий 

асортимент. Пілотний варіант можна створити на базі соціальної мережі 

Facebook. Видавництва повинні зацікавитися створенням сайтів і сторінок у 

соціальних мережах, а також оперативно оновлювати там інформацію. 

«Інформаційний шум» у випадку з книгою можна вважати позитивним явищем, 

бо буде подолано її ігнорування.  

Крім загальної ідеології книги як джерела знань, національної ідентичності 

та людської самоідентифікації необхідно виділяти ідеологічні стратегії розвитку, 

однією з яких стає нішева стратегія. Особливо актуальна в період перенасичення 

ринку однотипною літературою. Застосування даної стратегії дозволить 

відродитись краєзнавчий, регіональній літературі, що буде відроджувати історію 

                                                 
20

 Українська книга починає мстити за неповагу до неї, - Афонін (27.11.2014) [Електронний 

ресурс] // Режим доступа : 

http://zaxid.net/news/showNews.do?ukrayinska_kniga_pochinaye_mstiti_za_nepovagu_do_neyi 
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регіону, формувати концепти національної системи виховання, які частково 

втрачені на сучасному видавничому ринку. 

Запит аудиторії та увага читача — ключові позиції, що зумовлюють  

успішність видавництва і формують його товарну політику, обсяги виробництва 

та оптимальну номенклатуру видань. Ринок вільної конкуренції посилив запит 

на оперативне прийняття рішень, проте видавничі організації часто приймають 

хибні рішення при виборі стратегій розвитку і особливо формування 

асортиментної політики (експертне опитування видавців засвідчило, що 70 % 

респондентів спирається на власний видавничій досвід і відчуття ринку), 

потрапляють під тиск зовнішніх обставин, що призводить до неефективного 

розвитку або провалу видавництва на ринку. Формуються видавництва 

«нульового бренду», коли впізнаваність на ринку назви видавництва, логотипу 

або ідентифікація з певним автором чи виданням у читача не відбувається.  

У видавничій діяльності предметом товарної політики є не тільки 

матеріальна конструкція видання, в якій читач отримує можливість оцінити 

якість, дизайн, рівень відповідності товару власним споживчим потребам, а й 

стратегія діяльності видавництва, що відіграє ключову роль у формуванні уваги 

покупців. Обраний підхід засвідчує беззаперечну необхідність визначитись зі 

специфікою, тематикою, орієнтацією підприємства. Одним із варіантів вибору 

стратегії розвитку видавництва є освоєння окремої ніші в сегменті ринку, тобто 

зорієнтованість видавничої діяльності на роботі з нішевими виданнями. 

Нішевість позиціонується як продумана стратегія розвитку, що базується на 

вивченні категорії споживач за низкою критеріїв (демографічним, географічним, 

психографічним). Дослідники переконані, що для оцінки «ніші», її ефективності 

та затребуваності необхідно враховувати комплекс чинників, які дозволять 

інституювати ніші та сформулювати моделі їх ймовірного застосування на 

практиці у різноманітних комбінаціях, ефективність яких спрацьовуватиме при  

виборі, сприйманні, оцінюванні видань. Нішевість — це певні стратегії 

поведінки видавців, що зумовлені на освоєння вузькоспеціалізованих ринків за 

допомогою використання унікальних інструментів. Стратегія нішевої 
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зорієнтованості повинна спонукати видавця до усвідомлення ризикованості 

застосовуваних моделей поведінки, формуючи потребу у застосування 

креативних ідей для вдалої їх реалізації.  

Наукова думка продукує різноманітні підходи до тлумачення поняття 

«ніша». Нішу як специфічне утворення та мультигалузеве явище, що сприяє 

задоволенню специфічних потреб, визначають Ф.Котлер («ніша — це вузько 

визначена група споживачів з чітко окресленими особливостями» [240, с. 360]) 

та П.Форсайт («вузька сукупність специфічних потреб всередині сегмента 

ринку» [417, с. 23]). Стосовно книговидання нішеві стратегії розглядав 

російський дослідник Н. Еріашвілі, який сприймав нішу як «оптимальне гніздо» 

для книги [455, с. 149]. У теорії української видавничої справи існують декілька 

визначень поняття ніша. Одне формулювання пропонує український дослідник 

В. Теремко,  позначаючи ринкову нішу як окреслену потребу всередині сегменту 

ринку. Друге тлумачення наводить С.Гаркавенко, стверджуючи, що «ніша — це 

вузько визначена група споживачів, яку звичайно отримують після ділення 

сегменту на підсегменти або після виділення груп споживачів із чітко 

вираженими особливостями (більш вживаним є запозичений варіант терміна — 

субсегмент, але зустрічаємо також підсегмент, що існує за аналогією до 

підкатегорії, підпункту тощо)» [153, с. 123].  

Теорія східноєвропейської видавничої справи на сучасному етапі не має 

комплексних досліджень, що були б присвячені вивченню проблеми нішевих 

видавничих сегментів, нішевих видавництв, нішевих видань, натрапляємо лише 

на поодинокі приклади окреслення проблеми на профільних інтернет-сайтах. 

Відсутнє тлумачення більшості термінів, а також однозначне тлумачення терміна 

«нішеве видання» і не виділення його характерних ознак у деяких посібниках з 

видавничого бізнесу. Нішеве видання переважно, визначається як видання 

зорієнтоване на вузьку аудиторію. На нинішньому етапі дана лексема не є 

академічним науковим терміном і часто хибно замінюється поняттями 

«сегмент», «сектор ринку» і «вид видання». Поодинокі розвідки, що присвячені 

вивченню питання нішевих стратегій розвитку, є спробами створити 
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термінологічне поле цього видавничого феномена та назвати приклади 

видавництв-нішерів, які функціонують у різних країнах. Серед українських 

дослідників варто відзначити В. Теремка, який зробив спробу комплексно 

розглянути нішеві видання у системі видавничого бізнесу, закцентовуючи увагу 

на регіональній орієнтації як одній з нішевих стратегій. Вивчення ринку нішевої 

літератури представлене у праці видавця-нішера Г. Берджетта (G. Burgett) «Niche 

Publishing: Publish Profitably Every Time!», де автор основний акцент робить на 

аналізі алгоритму підготовки нішевого видання до друку та протистоянні 

нішевого видавця з великими видавництвами. Ключовий посил книги — це теза 

про те, що нішеве видання може бути успішним і прибутковим, коли воно 

випускається не спонтанно, а готується після вивчення потреб читачів. Алгоритм 

творення нішевого видання за Г. Берджеттом: маркетингове дослідження ринку 

через  таргетування цільового ринку та  визначення його специфічних потреб — 

замовлення книги у автора — написання книги — публікування книги за 

допомогою сервісу самопублікації — вихід на ринок.  

Для подальшого дослідження ринку нішевих видань вважаємо за потрібне 

дати визначення поняття нішеве видавництво. Це суб’єкт підприємницької 

діяльності компетенції якого зосереджені на освоєнні та задоволенні потреб 

вузько визначеної групи споживачів. Також дослідники переконані, що 

видавництва-нішери — це суб’єкти видавничої галузі з односегментною 

спеціалізацією, «займають власну територію, яка вирізняється як за 

традиційними критеріями (проблемною чи географічною ознакою), так і 

нетрадиційними критеріями (спеціалізація ніші). Для її подальшого розвитку 

продуктивно використовують технології мікромаркетингу чи локального 

маркетингу, а також спираються на традиційні цінності (репутація, авторитет, 

надійність ділових відносин)». Входження на видавничий ринок видавництва-

нішера — це процес пошуку власного місця у просторі існування видавничої 

галузі, який відбувається за чітко відпрацьованою генеральною стратегією з 

середньостроковим або короткостроковим терміном реалізації. 
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Загалом потреба у нішевих видавництвах і виданнях формується під 

впливом ринкових реалій, зумовлена соціокультурними тенденціями та 

галузевою специфікою розвитку, підкреслена намаганням видавця зберегти 

позиції у видавничому просторі. Головним індикатором появи видавництв-

нішерів є незадоволена потреба читача. Отже, тематика нішевих видань є 

необмеженою, головне — зорієнтованість на обмежене коло читачів.  

До апріорі нішевих видань варто віднести: науково-виробничі, виробничо-

практичні, нормативні виробничо-практичні видання, оскільки за своєю 

природою вони зорієнтовані на потреби працівників одного підприємства або 

представників одного фаху. Ніші професійної літератури активно розвиваються 

у країнах Західної Європи. Невеликі наклади видань доволі успішно 

реалізуються у вузьких колах професіоналів галузі, для яких це видання є 

необхідним.  

Прикладом унікальних нішевих видань з мистецтвознавства можна вважати 

артбуки, або «книги художника» (назв цього явища у видавничій справі існує 

багато), — проекти, незвичайні за формою і змістом, поєднанням графічного і 

текстуального компонентів. «Книги художника» обирають чимало авторів, щоб 

повною мірою втілити свої ідеї; їх поява свідчить про зацікавлення як із боку 

творців, так і з боку читачів [219]. Найважчим в Україні артбуком вважають 

видання презентоване на Святі ковалів в Івано-Франківську у травні 2010 р., його 

унікальність — обкладинка, зроблена з металу. Книга українських поетів А. 

Антоновського та Ю. Завадського видана тернопільським видавництвом «Крок», 

наклад її обмежується 2 примірниками. Один примірник відправлений до Іспанії 

на фестиваль «Барселона поезія 2010». Отже, наклади нішевих видавництв 

залежать від розміру ніші та від тривалості її існування. 

Нішевими є подарункові ексклюзивні видання різної тематики, їх 

унікальність може полягати як в обмеженому накладі видання (коли кожна 

книжка супроводжується іменним сертифікатом з номером видання), так і в 

креативному поліграфічному оформленні видання з дизайном «під старовину», 

ручної роботи. З використанням натуральних матеріалів оздоблення (шкіра, 
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парча, хутро), якісного вітчизняного глянцевого або елітного французького (Arjo 

Wiggins Rives tradition), шведського(MUNKEN Pure Print),  італійського 

(Fedrigoni Freelife Vellum) паперу; застосуванням технологій створення 

дворівневих обкладинок, тиснення золотом. Продаж такої літератури 

здійснюється в спеціалізованих інтернет-магазинах подарунків (українських 

«Elitpodarok.com.ua», «Калейдоскоп подарков», «Embargo.ua»; російському 

«Darito.ru»), в спеціалізованих інтернет-магазинах подарункових книг («Vip-

kniga.com.ua», «Elite-book.com.ua», «Oma-book.kiev.ua»). Створюють такі 

креативні видання переважно маленькі видавництва-майстерні («Видавець 

Корбуш»), проте на східноєвропейському ринку їх виготовляють і спеціалізовані 

видавництва («Oma-Book», «Манускрипт-АСВ», «Редкая книга из Санкт-

Петербурга») і універсальні («Фоліо», «Терра»). 

Спонукою до пошуку нових ніш стає видавничий процес, який на 

сучасному етапі, зорієнтований на глобалізацію (проявом якої є масова 

література виведена в ранг бестселеру читацькими запитами, що продукує 

штучність породжених наративів та деформує реальність, провокуючи звикання 

до спрощених моделей сприйняття світу) та монополізацію ринку (тотальне 

домінування смислопороджуючих монополій зорієнтованих на масову культуру 

та сприйняття видавничої продукції як товару), що призводить до засилля 

однотипної літератури та надання видавництвами в асортиментній політиці 

преференцій бестселерам і літературі широкого вжитку. Зникнення тематичної 

різноманітності та відсутність достатньої кількості профільної літератури 

призводять до необхідності створення нішевих видавництв з метою усунення 

незаповнених тематичних лакун, що користуються попитом у читачів і потребує 

проведення комплексного аналізу зовнішнього середовища (для виявлення 

аудиторії та її характеристик, нових маркетингових можливостей) та аналізу 

внутрішнього середовища. Схема ідентифікації нішевого видавництва на ринку 

представлена у рис. 1. 

 

 



 

 

133 

 

Рис. 1. Нішеві видання як стратегія діяльності 

 

 

Спостереження за світовим видавничим ринком засвідчує, що «вузькими 

сегментами видавці цікавляться не так активно, бо там відчутніші різноманітні 

обмеження, менший масштаб потреб, для задоволення яких необхідні переважно 

специфічні компетенції та особливі можливості» [398, с. 150]. Входження на 

ринок нових видавництв-нішерів — це процес надзвичайно ризикований, 

внутрішні проблеми і протиріччя посилюються небажанням 

книгорозповсюджувачів працювати з новими суб’єктами, що  створює ситуацію 

неспроможності конкурувати з видавничими корпораціями ні за асортиментними 

показниками, ні за бонусними програмами для  розповсюджувачів. Завдання 

нішевого видавництва абстрагуватись від необхідності конкурувати з 

універсальними видавництвами та знайти канали збуту продукції, що 

ускладнюється ситуацією на ринку книгорозповсюдження (політичні та 

економічні кризи на початку ХХІ століття спричинили масове закриття через 

нерентабельність спеціалізованих крамниць).  

Потужну значеннєву ємність здобуває потреба у високій якості 

спроектованості та реалізації нішевої стратегії, яка зможе забезпечити 

стабільність і достатнє для підтримання зростання конкурентоспроможності. 
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Ринок нішевої літератури стає реальною можливістю утвердитись у бізнесі і 

завоювати власного постійного покупця. Визначати нішу необхідно за 

допомогою маркетингового дослідження, суб’єктивне сприйняття видавцем 

ринку — недостатній аргумент, бо необхідно пересвідчитись у її реальному 

існуванні, у реальній необхідності задовольнити споживацькі потреби вузького 

кола читачів.  

У процесі дослідження було виокремлено критерії, за якими, на нашу 

думку, можна класифікувати нішеві видавництва: за зорієнтованістю на запит 

нішевої видавничої продукції, за типом видавництва відповідно до місця нішевої 

літератури у видавничому портфелі. 

Найширший критерій — умова, за якої виникає попит на певний вид 

видання у конкретній ніші покупців. Відповідно до даного критерію можна 

виділити дві групи видавництв, що у своїй діяльності орієнтуються на випуск 

нішевої літератури. Видавництва першої групи — видавництва-маніпулятори, бо 

видають книги не за запитом аудиторії, а відповідно до власних бажань. Схема 

реалізації стратегії: випуск видання на ринок – формування ніші – заохочення 

покупців. За такою моделлю роботи формується клас «частково підневільних 

читачів», які через потребу змущені користуватись певною видавничою 

продукцією. Видавництва другої групи — видавництва-маркери, бо у своїй 

діяльності зорієнтовуються на реальну потребу і намагаються видавати 

продукцію, що відповідає реальним смакам і запитам читачів. На видавничому 

ринку східноєвропейського регіону спостерігаємо значний попит на їх 

продукцію серед читачів, відповідно, за даних умов наявність запиту аудиторії 

об’єднана з механізмами та інструментами правильного стратегічного 

планування дозволяє отримати продуктивну бізнес модель. 

На видавничому ринку існують видавництва-нішери та традиційні 

видавництва з нішевими продуктами, вони використовують різні тактики 

виведення видання на ринок, їх проекти можуть мати різний рівень успішності.  
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Рис. 2. Класифікація видавництв відповідно до місця нішевої 

літератури у видавничому портфелі 

 

 

Прикладом застосування нішевої стратегії розвитку на нідерландському 

видавничому ринку є діяльність видавництва «Frame Publishers». В Росії до 

нішевих зараховують видавництва «Вагриус», «Ман, Иванов и Фербер», 

«Альпина Бизнес Бук», «Энигма», тощо. В Україні прикладами видавництв-

нішерів стають: «Niice», «Урбіно», «Фонтан казок», «Книжковий хмарочос», 

«АССА» («Агенція сучасних спеціалістів та авторів»), «Аверс». Польські нішеві 

видавництва «Nisza», «Karakter», «Korporacja Ha!art», «Biuro Literackie», 

«Lokator», «Pogranicze».  

Прикладом роботи традиційного видавництва з нішевими продуктами є 

досвід універсального видавництва «De Agostini Україна», яке у 2009 р. вивело 

на ринок серію «Улюблені казки»: читач отримував комплект з повноколірної 

ілюстрованої книги (обсягом від 40 до 50 сторінок) та аудіодиску за прийнятною 

ціною (30 грн.). Спочатку в серії вийшли  три книги, після чого проект через 

низький попит на видання був призупинений для українського ринку на півроку. 

Його можна вважати середньостроковим, бо серія реалізовувалась на ринку 
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понад два роки з періодичністю виходу книги раз на два тижні. Низка серійних 

журнальних проектів цього видавництва були короткостроковими, наприклад, 

журнал «Невгамовні діти».  

Досвід розвитку світового видавничого ринку засвідчує і випадки творення 

ніш великими видавництвами, що є не випадковим, а зумовлено необхідністю 

постійно перебувати у розвитку, розширюючи ринки, залучаючи нових читачів. 

Орієнтація на нішу для великих видавництв теж має свої переваги і недоліки. 

Видавництво може знайти нішу (чи відкрити нову), вже маючи відомий бренд, 

рівень впізнаваності і певну довіру споживачів, якщо воно себе відповідно 

зарекомендувало у сегменті масового ринку (досвід українського видавництва 

«Фоліо» та російського видавництва «Терра», Азбука-Аттикус»). Дана модель 

роботи передбачає суттєве зменшення негативних ризиків, видавництво інвестує 

у розробку ніші тільки частину свого ресурсного потенціалу, для реалізації 

продукції використовує спеціальні умови співпраці з друкарнями та налагоджену 

систему збуту, що суттєво знижує собівартість продукції. Основним недоліком 

роботи «великих видавництв» у ніші є їх низька мобільність у пошуках нішевих 

сегментів з незадоволеною читацькою потребою та необхідністю відповідати 

вимогам до змістового наповнення та структури видання. 

Для реалізації нішевого бізнес-проекту необхідне застосування низки 

стратегій. Найпоширенішою є стратегія вузької спеціалізації як ключовий 

концепт нішерства, де головним елементом незвичності є тематичний сегмент. Її 

характерні риси — малий наклад видання, зорієнтованість на закриту аудиторію, 

що є найбільш оптимальним способом створити інформаційний шум довкола 

видавництва або його продукту, уникнути дублювання, здобути увагу і 

задовольнити потреби читачів. Прикладом вдалого застосування моделі 

нішевого видавництва варто назвати історію діяльності німецького видавництва 

«Voland & Quist». Обрана видавцями концепція «живої літератури» — 

креативність задуму полягає у прямолінійності подачі текстів та у наближенні до 

читача завдяки інноваційним технологіям. Видавництво публікує кожну книжку 

разом із СD/DVD або у форматі NoPaper. Створена власна ніша, що асоціювалась 
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з неповторним брендом, адже запропонований читачеві продукт не потрапляє під 

визначення «радіокнига» або «радіоп’єса». Значну частину видавничого 

портфеля «Voland & Quist» становлять тексти, призначені для сцени. Дуже 

важливим є візуальне оформлення, де прикладом для наслідування стає 

переважно дизайн клубного флаєра чи музичного журналу.  

Орієнтація на нішеві видання за способом забезпечення розвитку 

передбачає використання стратегії концентрації, тобто сфокусованості. Така 

стратегія розвитку для видавництва може бути небезпечною, бо відсутність чітко 

визначеної аудиторії, правильного рекламування продукції і видавництва, 

інформування читачів про продукцію та місця, де можна її придбати, призводить 

до втрати видавництвом власного ринку. Варто усвідомлювати, що, обравши 

нішеву стратегію діяльності, видавництво займає надто малу частину ринку з 

мінімальним конкурентним середовищем. Цю специфіку помітив і описав В. 

Теремко, наголосивши: «Тому там і оперують видавництва-нішери. У зв’язку з 

цим на таких ринках нижча конкурентна напруженість. Однак із посиленням 

конкуренції на малих сегментах ринку (спеціалізованих, відкритих нішах) 

маркетингово слабкі видавництва опиняються перед нездоланними проблемами. 

Навіть якщо багато з них витворюють не гірші за конкурентів видання, не всім їм 

вдається ефективно використати сукупну силу маркетингового комплексу для 

захисту власних позицій і навіть виживання. Адже, як правило, більшість 

нішевих видавництв — продуценти маркетингово «слабких книг»» [398, с.151]. 

До того ж однією із сучасних тенденцій на книжковому ринку став 

маркетинговий пошук ніш, виокремлення конкретних цільових груп аудиторії 

задля задоволення якомога ширшого спектру їхніх потреб. 

Посилення конкурентного середовища в межах ніші перетворює її на 

сегмент, знищуючи унікальність. Прикладом такого переходу можна вважати 

історію появи на ринку звукових електронних видань, які спершу призначалися 

для людей з особливими потребами, а потім зацікавили широку аудиторію своєю 

зручністю у використанні, перетворившись на сегмент ринку. Функціонування 

нішевих видавництв передбачає подолання постійних викликів ринку, що 
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вимагає застосування різних стратегій. У разі зниження  темпів зростання ніші і 

нішера застосовується стратегія збереження місця, коли видавництво змушене 

підлаштовуватись до постійних обмежень у назвах, накладах. Стратегії 

підтримки позиції дотримується українське видавництво «Неопалима купина», 

яке зорієнтоване на читачів, що цікавляться недослідженими прогалинами в 

історії, пропонуючи до уваги аудиторії журнал «Неопалима купина» та книги за 

цією тематикою.  

За умови потужних темпів зростання нішера, коли компанія не в змозі 

задовольнити потреби за рахунок використання власних можливостей, 

використовується стратегія інтеграції та стратегія лідерства. Інтеграційна 

стратегія застосовується у діяльності редакційно-видавничого відділу 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, видавництва 

«Вежа». Прискорені темпи зростання ніші та нішера призводять до використання 

стратегії лідерства, яка простежується у принципах роботи українських суб’єктів 

ринку: видавництва Університету банківської справи Національного банку 

України, видавництва МАУП, видавництва Національного університету 

«Львівська політехніка». Стратегію виходу за межі ніші обрало ТОВ «Антекс-У 

ЛТД», видавництва «КНЕУ», «Юрінком Інтер», що розширюють асортимент 

через друк й інших видів продукції у зв’язку з низькою рентабельністю 

діяльності.  

Вибір нішевих видань як можливої стратегії діяльності для невеликих 

видавництв має свої переваги: вузька спеціалізація фірми дає змогу найкраще 

задовольнити попит; концентрація коштів сприяє економії; бренд легко 

впізнають читачі; витрати на просування товару є незначними. До недоліків 

зараховуємо: зменшення рівня зростання ніші порівняно з рівнем розвитку 

видавництва; загроза з боку економічних чинників, які мають більш потужний 

вплив на нішу, ніж на сегменти; зменшення ніші і зменшення потреби в певних 

виданнях.  

Загальносвітовою залишається проблема  існування попиту на книгу і 

відсутність у читача знань про наявність видання на ринку та способи його 
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отримання, тому особливу увагу необхідно звернути на способи збуту, розробку 

власного сайту та способів інформування споживачів про видавничий каталог 

видавництва-нішера. Розроблення алгоритму виведення нішевого видання на 

ринок було запропоновану у праці Г. Берджетта «Нішеві видавництва» «Niche 

Publishing: Publish Profitably Every Time!». У Польщі існує спеціальна 

платформа, яка займається дистрибуцією нішевих видань «dwutygodnik.com».  

Отже, наукове опрацювання теми нішевих видань та нішевих стратегій 

видавництв на книжковому ринку тільки розпочалося. Проте вже існують певні 

напрацювання теоретиків видавничої справи США та Великобританії в цьому 

напрямку. Потреба у вивченні цього явища з’явилась через масову появу на 

ринку видавництв-нішерів, які потребують чітко розробленої стратегії, що дасть 

їм змогу втримати свої позиції і успішно розвиватись, бо видавничий ринок 

засвідчив необхідність започаткування неординарних проектів на 

малодосліджені теми.  

 

 

2.1.2. Організаційні структури як формати комунікацій 

Становлення видавничої галузі в ринкових умовах відбувається через 

реорганізацію структури видавництва, зміну форм власності, зміну алгоритмів та 

інструментів виробничого процесу. До того ж важливе значення для змін мають 

досягнення науково-технічного прогресу, зростання запиту на оперативний 

доступ до інформації, збільшення медіаактивності населення, поява Інтернету, 

які призводять до необхідності оцінити ефективність принципів і організаційних 

моделей функціонування видавництв, які застосовують численні технічні та 

технологічні інновації, що змінюють усі етапи підготовки видавничого продукту. 

Відбувається перегляд традиційних схем роботи редакцій, що особливо важливо 

в період нестабільного розвитку видавничого бізнесу і млявої читацької 

активності.  

З’явились негативні тенденції переструктурування видавничого ландшафту 

у зв’язку з виходом на ринок самвидавних авторів та непрофільних організацій, а 
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також непрофільних медійних організацій («Amazon» та «Google», «NBC News», 

«the Washington Post», «Scientific American», «The Atlantic», «USA Today», «Клуб 

сімейного дозвілля», «Ozon»), які почали активно займатись видавничою 

діяльністю. Непрофільні організації отримують можливість нав’язувати 

подальші особливості розвитку видавничого ринку, прикладом може стати 

агресивна політика «Amazon», «Google», тощо.  «Об'єднана група американських 

письменників (Authors United Group) звернулася до міністерства юстиції США з 

офіційним запитом щодо розслідування діяльності компанії Amazon і визнання її 

монополістом на книжковому ринку. Як повідомляє Wall Street Journal, автори 

звернення послалися на «безпрецедентну владу» компанії, яка контролює 40 % 

ринку паперових книг і більше 60 % ринку е-книг в США, і попросили вивчити 

методи, якими користується Amazon для збільшення свого впливу»
21

. 

Прикладами конфліктів між «Amazon» та суб’єктами світового видавничого 

ринку є розірвання співпраці «Amazon» з «Hachette», а також «HarperCollins». 

Постає питання загострення конкурентної боротьби не між видавництвами 

як основними гравцями видавничого ринку, а між видавництвами та 

медіакорпораціями, для яких видавничий бізнес — це одна з супутніх послуг. 

Запровадження сервісів «самопублікації», «друку на вимогу» не додають 

впевненості великим видавництвам, які зорієнтовані на класичні схеми роботи і 

виведення на ринок якісного контенту. До появи інтернету видавничі послуги з 

додрукарської підготовки видання та виведення його на ринок були безцінними, 

на сучасному етапі видавництва втратили дані конкурентні переваги, бо до уваги 

автора книгорозповсюджувачами та поліграфістами були запропоновані сервіси 

та онлайн-конструктори, які дозволяють оминати послуги видавництва, а 

можливості інтернету в рекламуванні продукції є безмежними (особливо 

ситуацію загострили численні групи в соціальних мережах, мережеві клуби за 

інтересами, блоги та відеохостинги).  

                                                 
21 Amazon  требуют признать монополистом [Электронный ресурс] (26.08.2105) // Режим доступа с экрана: 

http://pro-books.ru/sitearticles/17202 
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Новий ринок потребує клієнтоцентричного підходу у веденні бізнесу. 

Зорієнтованість на вивчення аудиторії, пошук ефективних механізмів взаємодії з 

нею, творення брендів не як спосіб привернення уваги книгорозповсюджувачів, 

а як канал зацікавлення читача. Постійна взаємодія з ним через Інтернет, знання 

його уподобань та потреб, діагностування запитів на тематику видавничого 

продукту — ключові маркери сучасного видавничого бізнесу.  

Перебування у глибокій кризі, відчуття процесу стагнації, обтяженість 

попереднім досвідом несамодостатньої діяльності провокують видавців 

сприймати зі скептицизмом і песимізмом здатність до оновлення через 

застосування нових технологічних можливостей, методів роботи та 

інструментарію. Інформаційна економіка передбачає здійснення переходу від 

кількісних до якісних показників оцінки ефективності виробничого процесу 

споживацькою увагою, що особливо важливе для видавництв. Це достатньо 

актуально в ситуації, коли єдиним показником успішності на ринку може 

виступити прибутковість на вкладений капітал. Найбільшою помилкою в країнах 

східноєвропейського регіону є обчислення показників успішності видавничої 

галузі через кількість надрукованих видань, що не дозволяє об’єктивно говорити 

про продуктивність розвитку. Країни Західної Європи дистанціювалися від такої 

системи вимірювання й обрали критерієм успішності оцінку якості видавничого 

продукту через здійснення споживачем факту придбання книг, де враховується 

скільки середньостатистичний громадянин держави купив видавничої продукції 

протягом календарного року: «Середньостатистичний німець купує книг 

протягом року на 119 євро. У маленькій п’ятимільйонній Фінляндії, (..) 

громадянин в середньому купує книг на 105 євро. У Південній Кореї, яка 

вважається одним з лідерів в технологічному і науковому розвитку, — в межах 

95 євро. Я вже не кажу про Польщу, де середньостатистичний громадянин купує 

книжок на 32 євро, а середньостатистичний українець за рік купує книг на 2,9 

євро»
22

. 

                                                 
22

 Немцы тратят на книги почти в 40 раз больше украинцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://zn.ua/CULTURE/nemtsy_tratyat_na_knigi_pochti_v_40_raz_bolshe_ukraintsev.html   
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Сучасні моделі видавничої діяльності країн східноєвропейського регіону 

перебувають на стадії перепрограмування, особливо це пов’язано з низкою 

глобальних та локальних змін, які призвели до необхідності трансформування 

галузі, вплинули на її  конкурентоспроможність. «Сучасна видавничо-

поліграфічна галузь України перебуває на стадії змін, пов’язаних з переходом від 

одного технологічного способу виробництва до іншого, зорієнтованого на 

інформаційні технології, цифровий друк, нові матеріали» [437, с. 20]. Вивчення 

специфіки функціонування видавничих ринків країн Східної Європи, загалом і 

діяльності окремих суб’єктів видавничої галузі, зокрема, виявило значну 

кількість проблем і засвідчило, що глобальний вплив на життєздатність галузі 

має процес пробудження читацького інтересу споживача до видавничої 

продукції. Сучасний ринок правомірно  визначається як гіперконкурентний 

простір, його реалії свідчать про неможливість реально оцінити стратегічні 

перспективи галузевих змін в умовах агресивного зовнішнього середовища. 

Практичний досвід засвідчує необхідність впровадження, з метою подальшого 

розвитку, повсякчасного орієнтування на інновацію цінності, яка передбачає 

розуміння виняткової важливості і ціннісного, і інноваційного компонентів. Це 

дозволяє говорити про зміщення стратегічного фокусу, важливість реконструкції 

споживчих цінностей та переоцінки стратегічних перспектив. 

Попри це, видавцям необхідно створити стабільну систему, яка спроможна 

буде протистояти ринковим коливанням, що можливо тільки за умови зміни 

стилю мислення та комплексного підходу до вирішення проблем. «Керівники 

підприємств, — як стверджує Л. Гіттіс у статті «Глобалізація у книжковій 

справі», — які входять до єдиної системи книговидання і книгорозповсюдження, 

мають розуміти, що процвітання окремих елементів системи неможливе — тут 

все взаємопов’язане» [159]. Потужним стратегічним інтересом видавництва стає 

намагання оцінити власне становище в галузі, визначити його пряму чи 

опосередковану залежність від застосовуваних моделей діяльності та 

проаналізувати перспективність способів укорінення на ринку.  
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Практики видавничої галузі заговорили про загрозливий наступ процесів 

атомізації (збільшення кількості гравців на видавничому ринку завдяки появі 

непрофільних видавців), вертикальної інтеграції (використання можливостей 

Інтернету для створення, промоції та дистрибуції видавничої продукції з метою 

адресної доставки інформації та продукту до споживача) та розукомплектування 

видавничих функцій (змінювання алгоритму та дезінтеграція послуг 

видавництва), а також зміну масштабності видавництв (розміри видавництва 

починають використовувати як конкурентну перевагу). Статистичні дані 

засвідчують, що на сучасному етапі збільшується кількість дрібних видавництв 

та видавництв-майстерень. Новими моделями роботи видавництв стають 

видавництва зорієнтовані на випуск видань на різних платформах, 

різноструктурні видавництва.  

За організаційною моделлю роботи редакції виділяємо: 

 Автономну редакція; 

 Конвергентну редакція. 

За замкненістю виробничого циклу виділяємо: 

 Класичне видавництво замкнутого циклу; 

 Класичне видавництво відкритого циклу; 

 Аутсорсингове видавництво; 

 Аутсорсингове хмарне видавництво. 

За місцем  розміщення контенту виділяємо: 

 Моноплатформне видавництво; 

 Мультиплатформне видавництво. 

Поділ за організаційною моделлю роботи редакції передбачає оцінку 

роботи редакційних відділів видавництва і потребує виділення двох типів 

редакції: автономної та конвергентної.   

Автономна редакція — це редакційне структурне утворення, що займається 

виготовленням видавничого продукту для однієї платформи (друковане видання 

або онлайн-версія друкованого видання) 



 

 

144 

Конвергентна редакція. Її виникнення не спонтанне, а зумовлене появою 

нового конвергентного комунікаційного простору, зорієнтованого на 

дигіталізацію, інтерактивну комунікацію і персоналізацію, що несе зміни в 

організацію робочого процесу. Оцінка інтенсивності анонсованих змін 

здійснюється дослідниками по-різному: прихильники першого підходу 

(Е. Баранова, О. Вартанова, Г. Дженкінс) співвідносять його з радикальними 

перетвореннями в галузі, описують конвергенцію на рівні макросистеми медіа; 

другого (Л. Дейлі, М. Спіллман, М. Женченко) — розглядають її як процес 

модернізації виробництва та генерування контенту, описують інтеграцію 

медіаплатформ як важливий складник конвергенції, на рівні створення 

конкретних бізнес-моделей. Під час тлумачення терміна оприявлюється різне 

бачення конвергенції дослідниками. Для одного з засновників теорії 

медіаконвергенції Г. Дженкінса конвергенція — це поняття, яке описує 

багатогранне поліпшення, пов’язане з технологічним, промисловим, культурним 

і соціальним прогресом ЗМІ як невід’ємної частини існування суспільства. У 

книзі «Конвергентна культура» автор відзначає появу стійкої тенденції 

асоціювати термін «конвергенція» з потоком контенту, створеного для кількох 

технологічних платформ, що змушує  співпрацювати різні медіаіндустрії. 

Незважаючи на значну увагу наукового співтовариства до поняття 

«конвергенція», присутній скептицизм в оцінці можливостей нового напрямку в 

медіа, а також спостерігається незначна увага до його тенденцій з боку 

журналістикознавців і теоретиків видавничої справи України. У більшості 

досліджень видавнича конвергенція оминається увагою, що пов’язано зі змінами 

у книговиданні та книгорозповсюдженні. Побіжно згадує про неї у статті 

«Сучасні організаційно-економічні тенденції розвитку світового видавничо-

поліграфічного комплексу» К. Семак. Дослідниця акцентує увагу на 

особливостях вибору платформ для конвергенції та ототожнює її зі стратегією 

виживання підприємств видавничо-поліграфічного комплексу. А. Дедюхіна 

стверджує, що конвергенцію необхідно розуміти як «зближення різних 

економічних систем, стирання відмінностей між ними, обумовлене спільністю 
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соціально-економічних проблем і наявністю єдиних об’єктивних 

закономірностей розвитку» [185].  

Загалом дослідники пропонують говорити про необхідність розглядати 

видавничу конвергенцію не тільки як спосіб зрощення засобів масової 

інформації з метою поліплатформного впливу на читача, а й як про варіант 

об’єднання суб’єктів видавничої галузі з «індустрією розваг», а також інтеграцію 

книговидання в систему мас-медіа, що дасть змогу розширити вплив на 

аудиторію. Формується глобальна тенденція сучасного видавничого і 

медіаринків — орієнтування на зрощування редакцій різних медіа в одне ціле, з 

метою отримання мультифункціонального формату для ефективного розміщення 

контенту на різних носіях. Видавнича продукція повинна сприйматись як 

контент, для розповсюдження якого може використовуватись будь-яка 

платформа за умови його належного оформлення. «Подібна конвергенція 

теоретично може бути застосована у країнах СНД, якщо держрегулювання 

послаблене і в аудиторії є доступ до інформації, є технічні та фінансові 

можливості» [363, с. 87] й активно використовується на видавничих ринках 

Західної Європи.  

Інтеграція книговидання в систему масмедіа — тренд популярний у 

західноєвропейському та американському книговиданні і малопоширений у 

східноєвропейському. Відповідно до вузького розуміння подібна інтеграція — 

концентрація суб’єктів видавничого ринку у власності медіахолдингів. Широке її 

розуміння обґрунтовує російська дослідниця Ю. Петропавлівська, яка 

наголошує, що повноцінна конвергентна інтеграція може відбутись, коли буде 

започатковане «виробництво видавничими структурами універсального 

контенту, який може бути використаний на різних медійних майданчиках — від 

друкованої книги  до мобільного додатку. В цих умовах видавець пропонує 

споживачеві не конкретний продукт, а пакет послуг» [320]. Головним завданням 

стає оперативна реакція на запит аудиторії, здатність обирати оптимальний для 

читача формат з метою виведення конкретного контенту на ринок, вміння 

мобільно готувати якісне видання. Прикладом успішної роботи конвергентних 
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редакцій з інтегруванням медіа і видавничої редакції варто назвати книжкові 

проекти газетних редакцій. Під егідою газети «Комсомольська правда» було 

створено 30 книжкових серій, з них найбільш відомими є такі серії: «Великі 

музеї світу», «Юнацька бібліотека», «Великі поети», «Моя чудова дача», «Золота 

колекція захоплень», «Книжкова колекція КП», «Кухні народів світу».  

Видавничі колекційні проекти газети «Аргументи і факти»: «Музеї світу», 

«Швидко і смачно», «Історичний роман», «Книжкова колекція «АіФ», «Велика 

ілюстрована енциклопедія», «Жіночий історичний роман». Серії журналу «Ліза. 

Моя дитина»: «Казка. Розмальовка», «Казка на ніч», «Мої улюблені книжки», 

«Книги казок», «Родинна енциклопедія здоров’я». Серед найбільш відомих 

книжкових проектів газети «Теленеделя» варто назвати колекції «Смак», 

«Улюблене кіно». Журнальні редакції пропонують до уваги аудиторії книжковий 

видавничий продукт, а також можуть робити додаток у форматі звукового 

видання. 

Як один із варіантів оприявлення процесу конвергенції у видавничій галузі 

слід згадати також процес творення видавництвами друкованого та електронного 

видання. Аналіз видавничого асортименту дав можливість засвідчити, що 

видавництва «Ранок», «Клуб сімейного дозвілля», «Навчальна книга Богдан», 

«Основа», «АСТ», «Эксмо», «Альфа-Книга»,  «Манн, Иванов и Фербер», 

«Азбука-Аттикус», «Росмэн», «Олма Медиа Групп», пропонують до уваги 

покупця друкований, електронний варіант видання та звукову книгу. Російський 

дослідник Б. Ленський наголошує, що на сучасному етапі розвитку видавничої 

галузі переконливо можна говорити про появу і прояв конкуренції між 

електронним і традиційним книговиданням: «раніше ці два типи книговидання 

розвивалися як конвергенція, коли електроніка поставила матеріальну базу 

нового книговидання, то тепер, замість того, щоб продовжити мирне 

співіснування, починається серйозне суперництво» [270, с. 46]. Редакційно-

видавнича підготовка електронного видання відбувається за власним, наперед 

заданим алгоритмом, який передбачає залучення різних фахівців.  



 

 

147 

Науковці вживають поняття «цифрова конвергенція», що «означає процес 

взаємопроникнення і злиття цифрової обчислювальної техніки і цифрових 

систем передачі даних на основі первинної оцифровки різнорідних 

інформаційних повідомлень» [408]. Воно дотично може бути застосовано і до 

видавничої галузі, яка отримала нові можливості для творення книг і 

передавання інформації. Дигіталізація у книговиданні та медіаіндустрії дала 

можливість надавати інформаційному продукту різноманітних форматів та 

розміщувати його на численних носіях. Традиційні форми (друкована книга) 

співіснують з офлайновими (звукові книги) та онлайновими (інтерактивне 

електронне видання, мультимедійне електронне видання) або гібридними 

(електронне видання) формами. Їх вагомими ознаками, що дають їм преференції 

на ринку, стають компактність і висока індивідуалізація вибору. Фахівець із 

медіаконвергенції О. Вартанова наголошує, що саме «онлайновий цифровий 

формат передбачає наявність у медіапродуктів додаткових характеристик — 

мультимедійність та інтерактивність. Мультимедійність — найважливіша 

особливість, набута ЗМІ в результаті конвергенції тексту, звуку та зображення, 

що передаються одночасно в інтерактивному режимі» [114, с. 290]. Ефективність 

повернення книги до читача буде частково залежати і від здатності видавців 

включити її в систему сучасної медіаіндустрії, коли вона почне сприйматись як 

один із ключових компонентів системи медіа, а також від вміння створити 

відчуття її доступності для альтернативних носіїв, що забезпечує сприйняття 

тексту книги як високоякісного контенту. Обрана стратегія розвитку призведе до 

потужних культурних, філософських потрясінь і обов’язкового перегляду 

традиційного уявлення про фундаментальні поняття книговидання, сприятиме 

змінам у ставленні до книги, яка сприймається як артефакт минулого століття і 

другорядний атрибут життя сучасної людини. Конвергенція інформаційних 

технологій застосована у видавничій галузі сприятиме еволюціонуванню 

активного читача і заохоченню пасивного читача через увагу до технологічного 

прогресу в інформаційно-комунікаційній сфері.  
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Дослідники підкреслюють поступовий, на українському ринку більш 

повільний, перехід від моноплатформної до конвергентної моделі організації 

виробництва, супроводжуваний змінами у філософії медіавиробництва і 

медіаспоживання. Упровадження технологічних інновацій сприяло розробці 

нових засобів для завоювання уваги масової аудиторії, що давало змогу  робити 

основний акцент на функціональності, використовуючи можливості дигітального 

середовища для розміщення контенту. Ускладнює ситуацію і досвідченість 

читача, і його апатичність до друкованої продукції, і збільшення темпоритму 

життя, що передбачає орієнтацію на «кліпове мислення», оперативно 

оновлювану інформацію і поліцентричну картину світу. Саме ці передумови й 

стали важливим мотиватором для введення цілої низки нововведень у роботі 

редакційних колективів східноєвропейських видавництв. Підтвердженням 

потреби у таких нововведеннях може стати положення теоретика 

медіаконвергенції Г. Дженкінса про необхідність орієнтуватися на вимоги 

аудиторії, яка сприймає інформацію на будь-якій оперативно доступній 

платформі. Як ключова повинна сприйматися лексема «оперативно», оскільки 

саме ця категорія стає визначальною при виборі споживачами інформаційного 

ресурсу. Видання співвідноситься з контентом, який набуває ознак 

інтерактивності і передбачає орієнтування на різноманітність представленої 

інформації. 

Поділ за замкнутістю виробничого циклу передбачав виділення: 

класичного видавництва замкнутого циклу, класичного видавництва відкритого 

циклу або видавництва комбінованого циклу, аутсорсингового видавництва, 

аутсорсингового хмарного видавництва. 

Класичне видавництво замкнутого циклу — це видавництво, де видання 

проходить життєвий шлях від аналізу авторського рукопису через редакційну 

його обробку і поліграфічне виготовлення до виходу на ринок 

книгорозповсюдження, на сучасному етапі розвитку видавничої галузі у країнах 

східноєвропейського регіону воно представлене або через діяльність низки 

університетських видавництв, або міні-видавництв, що мають усічений 
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виробничий цикл (відповідають тільки за етап верстки та друку видання, 

оминаючи редакційний етап, покладаючи його на автора видання).  

Класичне видавництво відкритого циклу. Видавництво основний цикл 

підготовки видання до друку здійснює самостійно, але для здійснення своєї 

діяльності, розширення функціональних обов’язків залучати послуги 

аутсорсерів, що можуть бути використані на рівні функціонального, 

промоційного аутсорсингу. М. Білоусова вважає, що аутсорсинг — це «передача 

на договірній основі непрофільних функцій суб'єкта зовнішнім виконавцям, що 

спеціалізуються в конкретній галузі та володіють знаннями, досвідом, технічним 

оснащенням» [102]. Основними напрямками застосування послуг аутсорсерів у 

видавництві відкритого типу дослідники називають: аутсорсингові послуги 

облікових функцій (бухгалтерський, податковий, кадровий), аутсорсингові 

послуги правничих функцій. Вважаємо, що цей перелік є неповним і може бути 

розширений за рахунок ще одного різновиду функціонального аутсорсингу — це 

аутсорсингові послуги інформаційних технологій, а також операційного або 

виробничого аутсорсингу (аутсорсингові послуги поліграфічного виробництва, 

аутсорсингові послуги промоційного представлення видання на ринку, 

аутсорсингові послуги програмування мультимедійної видавничої продукції). 

Аутсорсингове видавництво — це видавництво, яке надає аутсорсингові 

послуги. Вплив аутсорсингу на бізнес модель з метою надання додаткових 

конкурентних переваг вивчали Дж. Брайан Хейвуд «Аутсорсинг: в пошуках 

конкурентних переваг», Д. Михайлов «Аутсорсинг. Нова система організації 

бізнесу», Ж.-Л. Бравар та Р. Морган «Ефективний аутсорсинг. Розуміння, 

планування та використання..», А.Тихомиров «Аутсорсинг високих технологій 

при створенні нової техніки», О. Борзунова,  Б. Анікін та інші. Застосування 

аутсорсингу у видавничій діяльності знайшло своє поодиноке висвітлення у 

теоретичних статтях (М. Білоусової, В. Лукіна, Т.Верби) та нарисах практиків у 
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галузевих журналах
23

. Дослідники сприймають аутсорсинг як 

«розукомплектування видавничих функцій», де головне стратегічне завдання — 

зосередитись на виді діяльності, що найбільше забезпечений внутрішніми 

ресурсами, інші виробничі етапи через ринкові інструменти та ресурси передати 

найнятому на умовах договору професійному партнерові. 

Аутсорсинг — це поняття, що використовується для позначення процесу 

залучення додаткових фахівців або підприємств необхідного циклу, що 

спеціалізуються у відповідній галузі, на підставі, переважно, довготермінового 

договору, але, можливо й абонентського або разового обслуговування, залежно 

від структурних і функціональних особливостей видавництва. Поняття 

аутсорсингу в законодавстві країн східноєвропейського регіону відсутнє. Термін 

«аутсорсинг» запозичений до слов’янської мови з англійської і є похідним від 

англійського «outsourcing», що перекладається як використання чужих ресурсів, 

зовнішнє джерело.  

Л. Покровська виділяє ендогенний та екзогенний тип аутсорсингу. 

Відповідно до запропонованого поділу ендогенним необхідно називати 

видавничий аутсорсинг, який базується на виокремленні необхідних 

спеціалізованих організацій-аутсорсерів на базі внутріорганізаційного ланцюга, 

базі виробничого циклу основного підприємства, послуги яких є допоміжними, 

але важливими для створення видавничого продукту. Екзогенний аутсорсинг або 

радикальний аутсорсинг передбачає розв’язання проблеми через ліквідування 

внутрішніх додаткових підрозділів і передавання їх функціональних обов’язків 

провайдерам аутсорсингових послуг. 

Видавниче підприємство теж може надавати аутсорсингові послуги, саме 

таке видавництво будемо називати аутсорсинговим. Наприклад, видавничі 

компанії для підготовки корпоративної періодики (такі послуги пропонують 

українські видавництва «Press-torg.com.ua», «MediaPoint», російське видавництво 

                                                 
23

 М. Белоусова Аутсорсинг в издательской деятельности. // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 

2007. – № 9.; Верба Т. Издательский бизнес изнутри. От рукописи к бестселеру. – М. : Баланс Бизнес Букс, 

2015. – 208 с. 
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«МедіаЛайн», «Тавель», «ComNews»), наукової та навчальної періодики 

(словацьке видавництво «AURORA Group», російське видавництво «NOT 

BENE», що пропонує працювати з власною автоматизованою системою з 

розширеним функціоналом: замовник послуг отримує можливість приймати або 

відхиляти статті, редагувати метадані та науковий матеріал через сервіси 

«Авторська зона», «Адміністраторська зона», «Антиплагіат» формувати номер; 

аутсорсер фінансує і здійснює додрукарську підготовку видання, друк, надання 

унікальних міжнародних ідентифікаційних номерів, завантаження статей у бази 

даних наукометричного цитування, логістичні послуги та розповсюдження 

продукції), «авторам-самопублікантам». Всі аутсорсингові послуги обов’язково 

повинні бути офіційно зафіксовані через накази та договори. Головною їх 

перевагою є оптимізація кадрової політики, мінімізація витрат на організацію 

робочого простору, а найголовніше — зниження ризиків неправильного 

оформлення та ведення документації або недостатньої кваліфікації персоналу, 

особливо, коли йдеться про необхідність випуску видавничої продукції 

непрофільними підприємствами для задоволення внутрішніх потреб. Уникнути 

проблем через неякісну роботу аутсорсингової компанії можна завдяки ретельно 

продуманому договору, де має бути прописана їх відповідальність щодо послуг 

наданих в неповному обсязі, або послуг, які завдали моральну та матеріальну 

шкоду видавництву. 

Аутсорсингове хмарне видавництво.  Новий тип онлайн-видавництва, що 

тільки зароджується, поява його була спровокована досвідом хмарних 

типографій (виникли вперше у США). Алгоритм видавничої діяльності 

здійснюється за моделлю повного або часткового заміщення виконавців 

виробничого процесу аутсорсерами. При частковому заміщенні відбувається 

додрукарська підготовка видання автором самостійно традиційним шляхом або 

через онлайн-конструктори розміщені на сайті видавництва. Створення 

електронних книг може здійснюватись в автоматизованому режимі через 

онлайн-конструктори, що розміщені на сайті або на спеціальній платформі 
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(YulApps). При повному заміщенні всі послуги перекладаються на виконання 

аутсорсерів, а видавець здійснює координування всіх процесів виробництва.  

Поділ за типом розміщення контенту. Моноплатформним будемо 

називати видавництво, що в своїй діяльності фокусує увагу на виготовлення 

видавничого продукту для однієї платформи — це або друковані видання, або 

електронні видання. «Моноплатформна модель виробництва ЗМІ передбачає 

створення та розповсюдження медіапродукту за допомогою єдиної 

інформаційно-комунікаційної медіаплатформи (преса, радіо, телебачення, 

інтернет)» [201, c.80].  

Мультиплатформне видавництво — це видавництво, що зорієнтоване на 

широке охоплення ринку і виведення видавничого продукту у різних форматах 

та різних формах розповсюдження контенту. Прикладом мультиплатформної 

зорієнтованості може бути досвід діяльності польських видавців, продукція яких 

в інтернет магазинах часто представлена у форматі друкованого, звукового та 

електронного видань. Видавництво «Mag» пропонує свої друковані книги у 

оправі, обкладинці, електронному форматі epub, електронному форматі mobi: 

Mitchell David «Czasomierze». Видавництво «Kurhaus Publishing» має приклад 

видань, що представлені у форматі звукової книги, а також  електронному 

форматі epub, mobi, pdf (Ward Vicky «Gracze»). 

Оновлення виробничого процесу, поява численних форматів поширення 

контенту, розширення функціональних обов’язків видавця попри скорочення 

його реальних виробничих можливостей сприяє переформатуванню ринку, 

залученню додаткових фахівців для здійснення видавничого проекту. 

 

2.2. Інноваційний діалог видавництва із читачем 

 

2.2.1. Комунікаційні стратегії видавництва в діалозі з читачем 

Видавничий ринок на сучасному етапі розвитку варто розглядати як 

складну систему, детерміновану несприятливими економічними, 

соціокультурними умовами для функціонування, дестабілізовану зовнішніми 
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кризами і внутрішніми протиріччями, що існує «в умовах глобалізації і 

гіперконкуренції, зростаючої динаміки ринків і мобільності організацій, 

всебічного наростання кількості контактів (....), здатної працювати в різних 

полікультурних, національних середовищах» [410, с. 195]. Названі фактори 

дають можливість мотивувати у видавців необхідність планування векторів 

розвитку в стратегічній перспективі з використанням інноваційних методів і 

технологій. Наразі видавнича галузь зіткнулася з найнебезпечнішим для її 

існування феноменом — катастрофічним для суб’єктів видавничого бізнесу 

падінням інтересу до книги в суспільстві і як наслідок, — зниженням читацької 

активності. Трансформації ці стали можливі внаслідок змін соціокультурних 

орієнтирів у розвитку людства, масового впровадження інноваційних технологій 

у повсякденне життя, економічної нестабільності. Підрив фундаментальних 

основ бізнесу призвів до кардинальної зміни галузі, що вимагає негайної ревізії 

на дієздатність традиційних моделей роботи з наданням переваги саме 

інноваційним механізмам її корекції. Галузева реальність свідчить, що для 

збереження значущості книги в житті суспільства видавництвам необхідно 

відмовитися від консервативних поведінкових стереотипів і активізувати пошуки 

альтернативних форм здійснення діяльності з урахуванням настроїв, які панують 

у суспільстві. 

З метою відродження галузевих потужностей і впливу книги в соціумі, 

інновації необхідно почати сприймати як аксіому, яка може стати ключовою для 

представників видавничої галузі, якщо вони зорієнтовані на подальший розвиток 

і завоювання споживчої та читацької довіри, що зобов’язує видавців 

стимулювати інтерес до стратегічного планування. Саме зменшення читацької 

активності стало найбільшою небезпекою та викликом для видавництв і здатне 

негативно впливати на подальший розвиток галузі. 

Загалом значення інновацій для підвищення статусу читання в суспільстві 

частково визначили у своїх роботах українські дослідники М. Сенченко, 

В. Теремко. Особливий внесок у теоретичне осмислення категорій «читач», 

«читання», «читацька активність» зробила низка дослідників: Л. Зіміна, 
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М. Куфаєв, М. Мак-Люен, Ю. Мелентьєв, О. Коваль, Е. Огар, М. Рубакін. 

Проблему кризи читання у представників молодого покоління досліджували 

І. Антіпова, Т. Гаріффуліна, І. Тихомирова, А. Черних.  

Велика кількість наукових розвідок, присвячених різним аспектам проблеми 

читання, дає підстави говорити про обґрунтованість твердження, що «читання як 

явище, як діяльність і як процес вивчається в руслі багатьох наук: соціології та 

педагогіки, психології та філології, герменевтики та лінгвістики, історії та 

літературознавства, філософії та культурології, бібліотекознавства та 

книгознавства, журналістики та медицини. Кожна з даних наук вивчає свій 

сегмент цього багатоаспектного явища, виділяючи і осмислюючи ті якості 

читання, які складають її предмет» [38, с. 12]. 

Вивчивши результати проведених досліджень, в яких аналізувалися різні 

грані феномена читання, доходимо висновку, що поза зоною зацікавленості 

науковців залишилося питання про вплив інновацій на відродження читацької 

активності. «Змістова і динамічна картини у сфері читання і читацької діяльності 

значною мірою похідні від історичної соціокультурної ситуації, багатьох 

зосереджених в індивіді плинних явищ — смаків, моди, а також від інтенцій, 

цілеспрямованих зусиль авторів, видавців, читачів, фахівців, що створюють 

очікування книги, інформаційно підтримують її. Тому синтетичний, 

мультидисциплінарний, науковий розгляд проблем читання ніколи не втратить 

своєї актуальності через постійну змінюваність параметрів, що її 

характеризують. А здобуті наукові знання завжди живитимуть ідеями практику» 

[398, с.150]. Виникає необхідність у створенні нової реальності, де інноваційні 

зміни стратегії розвитку видавничої сфери стануть мотиваторами відновлення 

популярності і статусності книги в суспільстві, сприятимуть відродженню 

феномена читання, значущість якого істотно занижена, покращуючи і 

оздоровлюючи галузь і взаємовідносини «читач-книга». Ключовими факторами 

успіху під час роботи над виведенням видання на ринок є «обов’язкова єдність 

універсальних і специфічних рішень, що є передумовою забезпечення її 

відповідності вимогам видавничої культури і вигідного вирізнення серед 
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адресованих конкретній цільовій аудиторії видань. Здорове конкурентне 

середовище завжди орієнтує на споживача, неспонтанні рішення якого 

визрівають на основі аналізу необхідного, обов’язкового, важливого та 

особливого»
24

. Пересічний споживач у ситуації вибору між «необхідним», 

«обов’язковим», «важливим» і «особливим», обирає унікальну  неповторність 

особливого, яка дозволить вирізнятися. 

Водночас закостенілість наукових пошуків у теорії видавничої справи 

призвела до неможливості не тільки завчасно передбачати розвиток кризових 

процесів, а й ефективно впроваджувати інновації. Також відсутні детальні 

прикладні аналітичні дослідження впливу читацької активності на розвиток 

видавничої галузі в Україні та Білорусі (видаються тільки статистичні збірники), 

показовою варто назвати практику публікації щорічних галузевих доповідей у 

Польщі, Росії. Науковий дискурс та аналітичні напрацювання не повинні 

обмежуватися параметрами економічних чи історичних детермінант — такий 

підхід призведе до неможливості з високою достовірністю спрогнозувати 

подальші шляхи розвитку галузі. 

Розгляд кожного з наведених факторів, взятих окремо, не може 

претендувати на виявлення загальних закономірностей розвитку видавничої 

сфери та читацької активності як функціонально складного системного явища. 

Як наслідок, необхідно говорити про проблему методологічного оновлення 

наявного інструментарію для аналізу феномена інноваційного розвитку. 

Процеси, що відбуваються у видавничій галузі, свідчать про кілька 

ключових тенденцій: прагнення видавців після кризи оптимізувати товарні 

залишки, локалізувати наслідки зменшення купівельної спроможності, зупинити 

зниження читацької активності за допомогою розширення кількості найменувань 

виданої продукції, її брендування. Зміни можуть бути пов’язані з появою нового 

тренда, зорієнтованого на таргетованість аудиторії й якомога точне і повне 

задоволення її запитів. Регулювання товарних запасів і прораховування 

                                                 
24

 Теремко В. Концептуальні і соціопсихологічні джерела конкурентоспроможності видавничих стратегій / В. 
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потенційних можливостей книги — важлива умова успішного бізнесу, значення 

якої значно зросло в період падіння попиту на друковану продукцію. 

Складність полягає ще й у тому, що видавнича зацікавленість у випуску 

нової книги не завжди синхронна з читацькою потребою в ній. До факторів, які 

гальмують ефективність співпраці між виробниками і споживачами видавничої 

продукції, варто зарахувати низький рівень інформованості читача про 

видавничий асортимент, незначну зацікавленість видавництв у роботі з 

«нішевими виданнями» (користуються значною популярністю серед читачів у 

зв’язку з невдоволеністю потреби у спеціалізованій літературі). Одним із 

варіантів зміни ситуації на краще може стати активна позиція автора на 

видавничому ринку, який, з появою інноваційних технологій і сервісів, отримує 

можливість самостійно провести додрукарську підготовку, видати книгу і 

продавати її за допомогою інтернет-ресурсів, здійснюючи пряму авторську 

комунікацію з читачем. 

На сучасному етапі розвитку суспільства сформувався також культ 

«зайнятої людини» зі своїми особливостями поведінки і перевагами, якій 

властива постійна зайнятість і тотальна нестача часу. Такий споживач провокує 

розширення попиту на видання, що впливають на особистісне зростання, 

орієнтується на дистанційні способи купівлі друкованих та електронних книг. 

Чільним стає бажання заощадити час через отримання швидкого доступу до 

товару, цю потребу задовольняють інтернет-магазини та книжкові клуби як 

альтернативні варіанти традиційної книжкової торгівлі. 

Змінити ситуацію з читацькою активністю населення в країнах 

східноєвропейського регіону на краще — дуже важливе завдання. Воно має не 

тільки ідеологічне, а й геополітичне значення, оскільки зниження читацької 

активності свідчить про падіння інтелектуального рівня населення, що 

позначається на матеріальному добробуті країн. Бачення особливостей 

організації пропаганди читання в новому інформаційному середовищі 

представлено в статті О. Андрєєвої «Зарубіжний досвід пропаганди книги та 

читання в Інтернеті» [87], де автор формує розуміння важливості читання для 
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розвитку суспільства та безпеки держави, яке демонструють західноєвропейські 

держави і США. Європейці та американці роблять акцент на прийнятті 

Національних програм зі збільшення популярності читання як способу 

проведення дозвілля та отримання інформації, повернення авторитету книги — 

їхня головна мета. У Сполучених Штатах сприймають це питання на рівні 

національної безпеки, коли одним із факторів збереження та розвитку 

американської демократії стають зусилля з перетворення американців на 

читаючу націю. Кардинально протилежну ситуацію спостерігаємо в Україні, де 

ні суб’єкти книжкового ринку, ні представники держави не виявляють до цього 

питання посиленого інтересу. Незважаючи на те, що в Україні прийнятий указ 

Президента України № 336/2013 від 19 червня 2013 р., який визначає заходи 

державної підтримки книговидання та популяризації читання в Україні, його 

положення так і не були реалізовані на практиці. 

Водночас величезне значення мають технології та стратегії, які 

представники видавничої галузі використовують для збільшення читацької 

активності населення, часто саме вони не дають потрібного ефекту і 

залишаються не поміченими безпосередньо аудиторією, на яку були розраховані 

(не набула популярності звукова книга, мультимедійна, інтерактивна книги). Ще 

одним важливим явищем є формування правильної настанови гравцям 

видавничого ринку, що дає змогу виокремити суб’єкт для здійснення впливу: 

людей читаючих зі зниженою активністю, людей з перепрофільованою 

читацькою активністю, таких, що рідко читають або не читають узагалі. Така 

градація необхідна для формування розуміння і вибору правильних інструментів 

і каналів впливу. 

Способи підвищення читацької активності можуть бути прямими і 

опосередкованими. Прямі способи передбачають відкритий вплив на свідомість 

людей з метою пропаганди значущості читання в житті особистості і його 

престижності для підтримки або підвищення інтелектуального статусу. 

Опосередковані способи орієнтовані на непрямий вплив на людину, який 

досягається за допомогою технічних, ергономічних, маркетингових, 
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комунікаційних інновацій, що можуть сприяти появі інтересу до читання в 

перспективі. 

Пропонуємо використовувати різні канали популяризації читання та 

просування його трендовості. Реклама в інтернеті (банерна реклама) 

використовується переважно книгорозповсюджувачами. Найбільш ефективним 

способом популяризації є прихована реклама у фільмах, друкованих виданнях, 

засобах масової інформації, де книгу визначено маркером статусності, 

успішності. Формування моди на книги має стати пріоритетним напрямком 

гуманітарної політики держави, а не тільки видавців, у результаті це призведе до 

зміни суспільних цінностей.  

Найбільш істотними кардинальні зміни видавничої галузі стали з появою 

технічних і технологічних інновацій, які радикалізували настрої видавців і 

читачів, спричинивши протистояння між друкованою та електронною книгою, 

способами онлайн та офлайн-торгівлі видавничою продукцією, класичним 

видавничим процесом і самопублікацією, і призвели до загострення 

протистояння між легальним і нелегальним отриманням контенту: спочатку 

йшлося тільки про правомірність ксерокопіювання друкованих книг, тепер — 

про масове безкоштовне скачування видань і просідання ринку 

книгорозповсюдження.  

Водночас не повну втрату зацікавленості інтернет-аудиторії читанням 

видавничої продукції засвідчило проведене нами на сайті «Подробиць» 

(http://podrobnosti.ua/voting) дослідження рівня читацької активності. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на питання: «Чи читаєте ви 

книги?». В опитуванні, яке проходило з червня 2014 р. до січня 2015 р., станом 

на 14.01.2015 р. взяли участь 4518 респондентів (див. Табл. 1). 
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Таблиця 1. Результати опитування інтернет-аудиторії щодо рівня 

читацької активності
25

 

Варіанти відповіді на питання «Чи 

читаєте ви книги?» 
Отримані дані у % 

Часто читаю 48,8 

Рідко читаю 34,2 

Не читаю 14,0 

Власна відповідь 0,4 

 

Отримані дані підтвердили висловлену дослідниками необхідність 

збільшення активності видавництв у роботі з мережевою спільнотою, бо 

більшість респондентів (83 %) підтвердили свою читацьку активність, хоч і має 

вона різну інтенсивність. До того ж аналіз інтернет-коментарів до опитування 

засвідчив, що інтернет-респонденти відчувають ностальгію за традиційною 

книгою і читанням. Результати дослідження для повної репрезентативності 

можна розширити інформацією з опитування «Читання в Україні. Дослідження 

читацьких звичок та ставлення до читання», що було проведене проектом «Book 

Platform» та опитування української дослідниці Т.Крайнікової. Кожне з них 

засвідчило українців як читаючу націю і підкреслило, що головною  причиною 

до нечитання стає відсутність мотивації, інші ж причини можна віднести до 

бажання респондентів «знайти виправдання».  Зникнення мотивації до читання 

— серйозна проблема, що впливає на формування людини, суспільства і нації, а 

також визначає рівень духовного деградування людства. Завдання суб’єктів 

видавничої галузі зосередити зусилля на здійснення когнітивної діяльності, де 

надзавданням є формування усвідомленого і нагальнонеобхідного підходу до 

читання (читання як тренд, читання як фактор престижу), коли акцент буде 

                                                 
25 Джерело: власне дослідження на сайті Подробиць (http://podrobnosti.ua/voting) 
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зроблений на створенні необхідної моделі взаємодії читач-видавничий продукт, 

читач-видавець і читач-книгорозповсюджувач через  застосування мотиваційних 

експліцитних та імпліцитних маркерів, які викликатимуть появу рефлексій у 

форматі інтегральних операцій з обробки актуальної інформації та компетенцій. 

Глибина впливу на читача може формуватися також за допомогою фатичного 

спілкування (термін антрополога Б. Маліновського), в якому  акцент фіксується 

на акті комунікаційної діяльності, де контакт відбувається за допомогою факту 

обміну словами. Анонсовані комунікаційні ситуації надалі стають модуляторами 

подальшої мисленнєвої діяльності, провокуючи народження імпліцитних 

смислів комунікаційних зусиль суб’єктів видавничої галузі. Продуктивність 

процесу спілкування визначається умінням переключатись з одновекторної до 

багатовекторної комунікації, бо контакт з комунікантом — можливість 

зреалізувати найголовнішу потенцію — подолати «нульовий поріг».  

Друге проведене на сайті Podrobnosti.ua опитування показало, що багато хто 

з респондентів позитивно ставиться до електронного контенту. У дослідженні, 

яке проходило з 5.06.2014 р. (http://podrobnosti.ua/voting/#vote8460) взяли участь 

4838 осіб, з них: позитивно ставляться і читають — 46,2%; ставляться позитивно, 

але не читають — 26,6%; ставляться негативно, тому що люблять друковану 

книгу — 19,3%; ставляться байдуже, бо не читають книгу — 5,6%. Аналіз 

свідчить, що до електронних видань користувачі інтернету ставляться 

позитивно. Частина респондентів вибирають його через можливість завантажити 

безкоштовно (Олександр Т.: «Тому що їх можна завантажити безкоштовно» або 

Михайло Ф.: «Якщо книга не сподобалася, немає жалю про марно витрачені 

гроші»
26

 — такі переконання, масово реалізовані на практиці, призведуть до 

руйнування галузі). 

Завдяки інноваційним формам подання тексту на нових носіях (електронні 

видання, звукові книги) було зафіксовано підвищення читацької активності 

(відображено у щорічних галузевих доповідях). Зниження показників друкованої 

                                                 
26 Как вы относитесь к электронной книге? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://otvet.mail.ru/profile/id110370714 
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книги більше співвідноситься з недоступною для населення ціною на неї, 

катастрофічним скороченням кількості книгарень, бібліотек або недостатнім 

оновленням бібліотечних фондів, а також однотипним нерівномірним 

асортиментом виданої продукції у книгорозповсюджувачів, відсутністю доступу 

до більшої частини асортименту виданої продукції. Висловлені спостереження 

підтверджуються проведеним телефонним опитуванням,  в якому взяло участь 

800 респондентів, проаналізувавши дані якого можна дійти висновку: люди 

асоціюють електронну книгу з матеріальною вигодою, функціональною 

зручністю, доступністю більш широкого асортименту книг, мобільністю. (Олена 

Б. «Книги паперові набагато приємніше, але все-таки купила собі електронну. 

По-перше, купувати стільки книг, скільки хочеться — дорого, економніше один 

раз витратитися на електронну. По-друге, електронна не багато важить, і можна 

легко з собою взяти куди-небудь, маючи на флешці хоч цілу бібліотеку»
27

). 

Інтернет-технології стали ще однією суперечливою для видавничого бізнесу 

інновацією, яка, відкриваючи нові комунікаційні та маркетингові можливості, 

сприяє його розвитку, впливає на підвищення читацької активності, і водночас, 

будучи одним із найбільших ресурсів з необмеженими перспективами для 

розваг, провокує відволікання людей від читання як способу проведення 

дозвілля. Незважаючи на негативний вплив інтернету представники видавничої 

галузі повинні знайти можливості для масованого та ефективного використання 

механізмів взаємодії зі споживачами, які він надає. У країнах 

східноєвропейського регіону активне використання потенціалу мережі для 

ведення видавничого бізнесу здійснюється на ринках Польщі та Росії. До 

найбільш затребуваних форм, які використовуються для просування видавничої 

продукції, за результатами експертного опитування, зараховують підтримку 

актуальності інформації на сайті, просування книжкової продукції та бренду 

видавництва в соціальних мережах. Сайт використовується як інформаційний та 

рекламний ресурс, набагато рідше як інтернет-магазин. Зі значно меншою 
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частотою видавці називають ведення блогів і чатів, участь у форумах і роботу з 

відеохостингом. Найчастіше інтернет використовується як майданчик для 

розміщення рекламних повідомлень, тобто контекстної і прямої реклами. У 2014 

р серед білоруських, польських, російських і українських видавців автором було 

проведене експертне опитування, в ньому взяли участь 55 представників 

видавничої галузі. Респонденти вибрали пріоритетні способи присутності 

видавництв в інтернеті (Додаток Б2, Таблиця 3): активна підтримка власного 

сайту (найбільше цікавить польських та російських видавців), просування в 

соціальних медіа (особливо затребуване у Польщі, має менший відсоток 

зацікавлення на російському та українському ринках), ведення блогів і чатів. 

Отримані дані свідчать про поступове, але дуже повільне збільшення рівня 

довіри до ресурсів і можливостей інтернету. Більшість гравців видавничого 

ринку не виробили стратегію свого позиціонування в мережі. Незважаючи на 

його безмежні візуальні та комунікаційні можливості, вони обмежуються 

інформаційною підтримкою продукції видавництва, публікацією рекламних 

повідомлень і прес-релізів, створенням і модерацією тематичних або 

персональних сторінок, просуванням книг у спеціалізованих і універсальних 

соціальних мережах. 

Розвиток інтернету сприяв створенню книжкових інтернет-магазинів як 

нової форми торгівлі, з великими перспективами і нереалізованими 

можливостями через недосконалість технічного забезпечення (наприклад, в 

більшості магазинів відсутній попередній перегляд книги), неоперативну 

доставку. Причини недовіри до онлайн-торгівлі різноманітні, але дві ключові 

ємно сформулювали респонденти під час опитування на тему «Чому невеликий 

попит на книги в інтернет-магазинах», на сайті Ответы@mail.ru (у дослідженні 

взяли участь 100 респондентів, 56 з яких негативно ставляться до онлайн-

купівлі): «Чому кошенят, породних особливо, не купують в мішку? Я віддаю 

перевагу потримати в руках і прислухатися до інтуїції. Книги дорогі, купувати 



 

 

163 

варто ті, що читати будемо не один раз»
28

. Невисокі показники продажів завжди 

повинні пов’язуватися з недостатньо налагодженим спілкуванням між 

суб’єктами книжкової торгівлі і клієнтами, що мають прямий вплив на 

купівельну активність відвідувачів, особливо актуально це в ситуації посиленої 

конкуренції за увагу читача інтернет-магазинів з дистанційними каналами 

продажів і особливо зі стаціонарними магазинами, де перевагою стає тактильний 

і візуальний контакт з виданням. 

Збільшити читацьку увагу можна не тільки завдяки використанню 

технічних інновацій, необхідно враховувати комунікаційні та ергономічні. 

Останні підсилюють зацікавленість книгою за допомогою тактильних відчуттів і 

візуальних ефектів. Ергономічні показники можуть стати важливою мотивацією 

для здійснення покупки, так як головна ставка при цьому робиться на 

привабливість, незвичність продукції. До комунікаційних інновацій необхідно 

зарахувати рекламу книг за допомогою продакт плейсмент та буктрейлерів з їх 

можливостями візуалізувати образ книги, створити її історію. Також важливе 

значення для популяризації читання має потенціал соціальних мереж, місць для 

розміщення відеофайлів і форумів. 

Інновації в поліграфії сприяють розширенню можливостей книговидавців, 

дають змогу привернути увагу покупців не тільки змістом, а й унікальним 

оформленням. До таких новацій належать книги із стереокартинками, 

картинками-голограмами, 3D-зображеннями, постерами-трансформерами. Також 

багато унікальних можливостей надає схрещування інноваційних поліграфічних 

та комп’ютерних технологій, завдяки якому можна створювати друковану 

продукцію з використанням технологій додаткової реальності і нових засобів 

зв’язку.  

Поліпшення становища в галузі можливе при її зорієнтованості на 

впровадження інновацій, які зможуть стати мотиватором її подальшого розвитку 
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та сприятимуть збільшенню читацької активності. На сучасному етапі розвитку у 

видавничій галузі країн східноєвропейського регіону впроваджена й успішно 

функціонує лише незначна кількість інновацій. 

Для налагодження робочого процесу, з метою посилення взаємодії видавців 

з аудиторією, увагу необхідно звернути на поділ читачів за категоріями щодо 

можливостей сприйняття ролі читання в житті людини. Виявлення їхніх потреб 

важливе для формування адекватних механізмів впливу: читання як спосіб — 

самовдосконалення, самореалізації, отримання насолоди, підтримки статусності, 

підвищення професіоналізму, отримання користі. У процесі роботи з клієнтами 

варто також враховувати досвід психологів й апелювати до моделей взаємодії за 

психотипами, а не стереотипними моделями поведінки. Саме різна цінність 

емоційного складника, потреби у візуалізації відіграє істотну роль у сприйнятті 

інформації. Видавці взаємодіючи з читачем і стимулюючи відродження 

читацької активності не повинні забувати, що провідною репрезентаційною 

системою стала візуальна — саме її специфіку варто використовувати під час 

вибору способів апелювання до підвищення статусності читання. Фіксація 

дослідниками збільшення інформаційно-комунікаційної активності в суспільстві 

має зорієнтувати представників видавничої галузі на глибинне освоєння 

можливостей інтернету, який необхідно сприймати як соціалізуючий фактор 

впливу на людей. 

 

 

2.2.2 Актуальні моделі комунікаційної поведінки видавництва 

Дослідження реалій видавничого ринку східноєвропейського регіону дало 

можливість стверджувати, що його розвиток стримує низка факторів, найбільш 

неподоланим з яких на сучасному етапі залишається відсутність ефективної 

комунікації між суб'єктами видавничої галузі (видавець, книгорозповсюджувач) 

та читачем. Боротьба за прагнення відповідати запитам ринку через модернізацію 

виробничого процесу, впровадження здобутків науково-технічного прогресу, з 

одного боку, покращили їх конкурентні позиції, а з іншого, призвели до 
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домінування трисценарної моделі спілкування зі споживачем видавничої 

продукції: перший сценарій — комунікаційний вакуум, другий — комунікаційний 

дисонанс, третій — комунікаційна взаємодія. Подолати ці проблеми можна 

завдяки здобуткам теорії комунікацій та теорії масових комунікацій, 

інструментарій яких є достатньо продуктивним для вирішення основних завдань. 

Вагоме наукове значення мають праці Ж. Бодрійяра, А. Гідденса, Н. Зелінської, В. 

Іванова, В.Корнеєва, М. Мак-Люена, В. Різуна, О. Тріщук, Ф. Шаркова, О. Холода. 

Передрозуміння стратегічних напрямків руху при створенні концепції видавничих 

комунікацій задекларовано у працях В. Різуна, О. Холода, які дозволяють 

спроектувати різноаспектне бачення напрямків подальшого дослідження. Власне 

видавничі комунікації вивчають Ю. Бондар, Л. Дмитрів, Н. Зелінська, В. Маркова, 

О. Скібан. Кількість наявних досліджень проблеми не співмірна з її значущістю 

для продуктивного розвитку галузі і розуміння надзвичайної важливості 

послідовно вибудуваної комунікаційної тактики, бо сучасні реалії демонструють 

контрпродуктивний підхід до спілкування з читачем. 

Загалом комунікаційний вплив на спільноти людей досліджували науковці 

різних галузей знань, виявляючи оптимальні механізми та стратегії взаємодії 

відповідно до завдань дослідження та застосованого інструментарію. Вагомий 

науковий внесок зробив український дослідник В.Різун, який у праці «Маси», 

систематизував попередній науковий досвід з даної проблематики та довів, що 

спілкування — це форма досягнення цілей, бо спілкування — не самоціль. Воно 

завжди включене в якусь діяльність людини чи суспільства.  Це може бути 

пропаганда ідей, агітація,  виховання, інформування, формування громадської 

думки тощо» [344, с.107]. Видавнича комунікація повинна обов'язково базуватись 

на необхідності інформувати та формувати думку, а також створювати 

інформаційний комфорт сприймача повідомлення та виробляти інформаційний 

баланс (детально цю проблему розглядав В. Корнеєв). «Увага до інформаційного 

комфорту в процесах породження і сприймання висловлювання  сформувалася, 

певно, від часу виникнення усвідомленого мовлення, водночас рівень вияву цього 

стану, осмислене формування його часто виражалося на рівні риторичного 
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прийому чи технології оперування свідомістю сприймача через твір. Сучасні 

дослідження теорії комунікації виявляють закономірності ефективності 

спілкування, та й самого спілкування у сенсі створення інформаційного комфорту, 

особливо з огляду на резонансну модель комунікації, відповідно до якої 

інформація поширюється у залежності від сформованого у сприймача інтересу»
 
 

[237]. Формується резонансна модель комунікації.  

Комунікування у процесі видавничої діяльності відбувається на двох рівнях:  

 усередині професійного кола між суб’єктами видавничої галузі; 

 між суб’єктами видавничої діяльності та споживачами видавничої продукції.  

Останній — найбільш проблемний рівень, бо комунікаційна активність має 

вирішити низку нагальних завдань: сповістити, привернути увагу, зацікавити, 

спонукати до вчинення дії. Результатом має стати придбання продукту та читання. 

Процес читання обов’язково повинен бути переведений у розряд стійкої 

соціальної практики, стимулювання якої повинно відбуватись з використанням 

методів, стратегій та інструментарію теорії соціальних комунікацій, бо навіть 

правильно вибудувані, з позицій лінгвістики, текстові конструкції не можуть 

гарантувати потужність повідомлення, а використані модальні оператори, 

вербальні паттерни-конкретизатори або компаратори призвести до створення 

необхідної емоційної та спонукальної до дії настроєвості. Для передрозуміння 

поняття видавничі комунікації, які є вагомою частиною масового спілкування як 

окремої ніші взаємодії з масовою аудиторією, необхідно дефініювати термін 

соціальні комунікації, аналізу якого присвячено багато уваги з боку науковців, 

водночас найпотужнішим прикладом комплексного дослідження цього явища є 

праці київської школи (представлена роботами В. Різуна, В.Корнеєва, Л. 

Городенко, В. Іванова). Ємним і науково обґрунтованим є визначення 

запропоноване В. Різуном, який переконаний, що «під соціальними комунікаціями 

необхідно розуміти таку систему суспільної взаємодії, яка включає визначені 

шляхи, способи, засоби, принципи встановлення і підтримання контактів на основі 

професійно-технологічної діяльності, що спрямована на розробку, провадження, 

організацію, удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, які складаються 
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між різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі ініціаторів 

спілкування найчастіше виступають соціально-комунікаційні інститути,  служби,  

а з іншого — організовані спільноти (соціум, соціальні групи)  як повноправні 

учасники соціальної взаємодії» [346, с. 7]. Відповідно до визначення необхідно 

усвідомити і спроектувати на видавничу комунікацію настанову на обов’язковість 

потреби у налагодженні контактів між виробниками і розповсюджувачами та 

споживачами видавничої продукції.  

Видавничу комунікацію дослідники традиційно визначають як 

«встановлення комунікаційних зв'язків з допомогою друкованої (книжкові, 

аркушеві видання тощо) та іншої видавничої продукції (окрім преси, яку наразі 

виносимо за поле дослідження. — Ю. Бондар); поширення й використання 

видавничої продукції у процесі комунікаційної діяльності» [109, с. 3]. 

Запропоноване Ю. Бондарем визначення є дещо суперечливим, бо «видавнича 

комунікація» — це просування на ринок видавничої продукції, читання як 

соціальної практики та бренду видавництва, за допомогою мережевих та 

позамережевих каналів поширення інформації, що передбачає комунікаційний 

вплив на аудиторію. Будь-яка сучасна видавнича комунікація має 

зорієнтовуватись на існування у ризоматичному просторі інтертекстуальних 

можливостей. Її комунікаційні особливості детермінуються соціальними 

контекстами, процесами породження і сприймання текстів. 

Соціальну зорієнтованість видавничої комунікації, як один з найважливіших 

аспектів, підкреслює Н. Зелінська: «сьогодні є потреба —  без ризику вломитися у 

відчинені двері —  акцентувати соціальні функції видавничої справи, чіткіше 

окреслювати місце її у системі соціальних комунікацій загалом» [204, с. 211].  

Доповнює запропоновану В. Різуном концепцію соціокомунікаційного 

підходу В. Маркова, яка досліджує теорію книжкової комунікації, вважаючи 

книги «складноструктурованою підсистемою соціальних комунікацій, здатною 

селекціонувати інформацію за ціннісними ознаками» [288]. Розширити рамки 

видавничої комунікації можна завдяки комунікативним зусиллям, які повинні 

стати метадискурсом (термін Зелліга Харріса), що дозволить розуміти 
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комунікацію як спосіб направленого і продуманого керування тим, як реципієнт 

сприймає повідомлення. Повинен створитися каркас для продукування і 

сприймання інформаційних зусиль представлених через вербальні, візуальні, 

аудіальні та інші канали. Комунікатор виробляє прийоми встановлення влади і 

досягнення масовокомунікаційних ефектів, коли видавничий продукт постає як 

ціннісний образ-символ.  

Імітація комунікаційного процесу призводить до профанації комунікативного 

акту і провокує деформацію стійкої практики спілкування з читачами. 

«Достеменно відомо (як, врешті, неодноразово та багатьма дослідниками — від 

Арістотеля до Ю. Лотмана — доведено): метою будь-якої комунікації є 

адекватність спілкування, тобто повнота взаєморозуміння та точність потрапляння 

авторських задумів у "мішень" читацьких можливостей і зацікавлень — чим 

ближче до уявної "десятки", тим краще»
29

.  О. Скібан пропонує вирізняти дві 

технологічних площини, на яких здійснюються комунікаційні зусилля: мережеву 

та позамережеву. Запропонований підхід дозволяє автору створити класифікацію 

основних засобів масової комунікації. Вважаємо, що необхідно говорити про 

існування двох мегаканалів, які відповідають за комунікацію, в основі їх існування 

знаходиться принцип просування видавничої продукції традиційними 

маркетинговими способами чи з використанням новітніх технологій у мережі 

Інтернет. О. Скібан узагальнює позамережеві засоби видавничої комунікації  і 

відносить до них: «презентації книг, круглі столи, прес-конференції, авторські 

зустрічі, автограф сесії, комплексні мистецькі акції, розміщення рекламно-

промоційних матеріалів у книгарнях, участь у міжнародних та книжкових 

форумах, а також комунікацію в традиційних медіа» [370, с.147]. Результати 

експертного опитування засвідчили, що довіра до їх ефективності знижується і 

пов’язано це зі скороченням кількості відвідувачів ініційованих видавництвами 

або розповсюджувачами заходів та зниженням довіри до друкованих носіїв 

промоційної комунікації.  Книжковий ярмарок або форум як спосіб комунікування 

                                                 
29 Зелінська Н. Риторика науки як  нова модель наукової комунікації  / Н. Зелінська. // Наукові записки. – 2001. 

– № 3. – С. 61 
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з читачем позитивно оцінюють 50 % опитаних, тоді як авторські зустрічі і 

автограф-сесії як окремий канал комунікації сприймаються тільки експертами з 

Польщі (45 % респондентів) та Росії (37 %), видавці з України (15 %) та Білорусії 

(9%) не вважають за потрібне його широко використовувати через не чисельну 

аудиторію на заході або воліють включати такі зустрічі у розклад виставкової 

програми. Довіру до реклами книг у традиційних медіа заперечило 67 %  

респондентів, єдиним винятком може стати ринок Польщі, де повагою 

користуються додатки до газети «Wyborcza» та «Rzeczpospolita». Видавці 

наголошують, що найчастіше на практиці застосовують наступні види 

маркетингової комунікації: рекламу на різних носіях, формування суспільної 

думки, персоніфіковану комунікацію.  

Більшість експертів переконані (87 % опитаних респондентів, з них: 

польських — 42 %, російських — 25 %, білоруських — 8 %, українських — 12 %), 

що повільно позамережеві канали комунікації втрачають свої позиції і 

приваблюють низьку кількість зацікавлених. Водночас стрімко набуває розвитку 

мережева комунікація, яка перебуває на стадії становлення і постійно 

вдосконалюється. Виділяємо низку інструментів для поширення інформації 

онлайн: сайт видавництва, аккаунт у соціальній мережі, спеціалізовані соціальні 

мережі на книжкову тематику, видавничі портали, блоги, рубрики в електронних 

ЗМІ. «Аналізуючи мережеві представлення видавничої комунікації в інтернет-

просторі, можна дійти висновку, що найпопулярнішими каналами (ресурсами) 

передачі професійної інформації тут виступають сайти видавництв і літературні 

сайти, видавничі портали, блоги, онлайн-бібліотеки; натомість сторінки в 

соціальних мережах та видавнича комунікація в інтернет-ЗМІ менш поширені»
30

. 

Результати експертного опитування засвідчили, що спілкування через сайт 

видавництва здійснюють 60 % респондентів (польські видавці — 70 % опитаних, 

білоруські — 23 %, російські — 64 %, українські — 54 %), через аккаунт у мережі  

— 45 % (білоруські видавці — 7 % опитаних, польські — 54  %, російські — 44 %, 

                                                 
30 Скібан О. Видавнича комунікація в системі соціальних комунікацій інтернет-простору України / О.Скібан. // 

Наукові записки. – 2014. – № 4 (49). – С. 150. 
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українські — 21 %), традиційним каналам комунікації довіряють 69 %, але 

використовують їх постійно — 47 % (переважно — видавці з Білорусі та України).  

Попри обережне ставлення багатьох респондентів до можливостей мережевої 

комунікації ніхто не заперечує широкий асортимент новітніх інструментальних 

засобів впливу на аудиторію, що використовують можливості текстового, 

візуального, аудіоповідомлень. Низка дослідників, які займаються вивченням 

впровадження у видавничу галузь технологій SMM засвідчують, що соціальна 

активність читачів переноситься в інтернет, де видавець або автор повинен з ними 

контактувати, вибудовуючи комунікацію, взаємодію, з метою подальшого 

успішного представлення і просування видавничої продукції. Експертні 

опитування представників білоруських, польських, українських та російських 

видавництв, PR-менеджерів книготорговельних мереж дозволили перевірити 

важливість гуманітарної складової комунікації видавців і книгорозповсюджувачів 

через мережеві канали при спілкуванні (Додаток Б1, Таблиця 2). Експерти 

засвідчили їх важливе значення, вважаючи, що читачі і видавці використовують 

мережеві видавничі комунікації з різною метою. Видавці, з метою інформування 

щодо появи продукції на ринку,  читачі використовують комунікацію як спосіб 

спілкування у групі за інтересами, маркер розумового розвитку, статусності.  

Вважаємо, що необхідно виділяти три типи мережевої комунікації: 

 перший — комунікація відбувається за схемою комунікатор-видавець або 

комунікатор-розповсюджувач впливає на адресата-читача;  

 другий — комунікатор-читач та адресат читач;  

 третій — комунікатор-читач та адресат-видавець або книгорозповсюджувач.  

Процес комунікування переважно відбувається за змішаною факторно-

шумовою замкнутою моделлю, бо на нього обов’язково впливає процес 

комунікації та перешкоди, що її утруднюють. Він можливий, але 

малопродуктивний без зворотнього зв’язку, який повинен формувати 

комунікаційну та психологічну ефективність, аналіз результатів експертного 

опитування  засвідчив, що суб’єкти видавничого ринку для здійснення 

продуктивної комунікації з читачами обов’язково повинні мати динамічний сайт і 
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власну сторінку в соціальних мережах. Проблему ефективності комунікації 

порушував у своїх дослідженнях В. Різун, науковець стверджує, що «під 

ефективністю масової комунікації слід розуміти відповідність отриманого ефекту 

(результату) цілям, що ставилися професійним комунікантом в процесі 

спілкування. Ефективність спілкування вимірюється отриманими планованими чи 

непланованими результатами. Якщо вдалося отримати планований результат, то 

слід говорити про високу ефективність, якщо отримано несподіваний результат — 

низька ефективність»
31

.  

Комунікаційна політика видавництва — це складний комплекс дій, що 

потребує постійного аудиту доцільності та продуктивності використання обраних 

інструментів. Основним завданням повинна стати підтримка обізнаності читачів, 

залучення людей до процесу читання, які досягатимуться через використання 

різноманітних стратегій. Стратегія залучення передбачатиме апелювання до 

адресата через рекламні повідомлення або методи стимулювання зацікавленості 

через програми лояльності з метою пробудження азарту до придбання видавничої 

продукції. Стратегія заохочення, використовуючи маніпулятивну складову, 

дозволить через систему заохочень спонукати до дії: бонусна програма,  купони 

на знижку, продаж серії за зниженою ціною.  Стратегія притягування  має на меті 

«зосередження основних комунікаційних зусиль на кінцевих споживачах з метою 

створення їхнього позитивного ставлення до товару і марки для того, щоб 

споживач сам вимагав цей товар у посередника, заохочуючи його цим до торгівлі 

цією маркою»
32

. Брендування видавничої продукції або залученість її в лінійку 

відомого бренду — спонуки, які є важливими для прийняття рішення щодо 

покупки товару: книги про Гаррі Поттера видавництв «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 

«Media Rodzina» та «Азбука-Аттикус», серія книг про Лунтика видавництво 

«Эгмонт Россия», серія книг Lego Ніндзяго видавництва «Эксмо» та 

«Wydawnictwo Ameet», серія Lego Біонікли  видавництва «Онікс». 

                                                 
31 Різун В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. / В.В. Різун. – Київ: Просвіта, 2008. – С. 11.  
32

  Гаркавенко С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 707 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1972082241760/marketing/rozrobka_strategiyi_komunikatsiy_kanali_rozpodilu 



 

 

172 

Експертне опитування підтвердило існування такого запиту на видавничу 

продукцію, ілюстрацією може стати досвід роботи інтернет-магазинів «Ozon», 

«Yakaboo», де продуктивним інструментом стала кнопка «сповістити про 

надходження», яка виконує функцію передзамовлення, дозволяючи оцінити попит 

на видання і задовольнити запити покупця. Приваблювання читачів до видавничої 

продукції найкраще працює в мережі, де різні позавидавничі канали комунікації 

допомагають зорієнтуватись у видавничому асортименті, отримати оціночні 

судження про видання. Важливу роль відіграє створення персоналізованого 

повідомлення з разовою чи систематичною спонукою до зворотнього зв’язку. 

«Стороння думка» асоціюється  з незаангажованим каналом отримання інформації 

і попри маніпулятивний характер впливу на адресата вважається ефективним 

комунікаційним способом популяризації видавничого продукту. Маркованість 

повідомлення — важлива складова формування ефективного комунікативного 

акту, передбачає здійснення акценту на смисловій позиції в межах одного 

адресного посилання, яке максимально повно відображає його смислові та 

тематичні особливості та використовує спеціальну структурну і композиційну 

будову. Використання текстових, зображальних, аудіальних символів з метою 

максимального впливу на людину призведе до зміни її поведінки шляхом впливу 

на емоції. Сьогодні в арсеналі сучасних медіа існують різноманітні сервіси, які 

здатні по-різному вплинути на емоції та сприйняття людини і максимально 

персоналізувати контент. Можна використовувати можливості скетчноутінгу 

(текстово-зображальний формат контенту у вигляді намальованих заміток, у яких 

тезисно візуалізується інформація, цитати, виступи шляхом впливу на образне 

мислення людини), інтерактивної інфографіки (спосіб графічного представлення 

інформації, який пропонує користувачеві управляти відображенням даних і 

відслідковувати реакцію системи), презентації, анагліфу (формат зображального 

контенту, створюваний методом отримання стереоефекту для стереопари 

зображень і кольорового кодування зображень), тощо. 

Необхідно зазначити, що видавці та книготоргові компанії для комунікування 

з читачами використовують ризоматичний профіль спілкування, яке відбувається 
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через офіційні сторінки видавництв чи книгарень та за допомогою публікацій 

через особисті профілі. Офіційним сторінкам у глобальних соціальних мережах 

притаманна увага до зображального контенту (інтерв’юйовані підкреслювали те, 

що зображення на таких сторінках домінують і користуються найбільшою 

популярністю серед читачів), менше запитів на відео і суто текстові записи. 

Користувачі охоче коментують матеріали, де містяться питання, звертання, або 

передбачається інтерактив (необхідно поєднати зображення, відгадати, відповісти 

на питання тощо). Підбір контенту здійснюється здебільшого інтуїтивно або 

залежно від «медійної “гучності” книги». Популярний формат комунікування — 

рецензії та книжкові анонси, обговорення популярних тем. Практики видавничої 

галузі підкреслюють, що в такій роботі важливими є систематичність публікацій 

та актуальність.  

Майже одностайними у своїх відповідях стали респонденти стосовно 

спілкування з читачами за допомогою соціальних мереж через особисті аккаунти. 

Намагання звертатись до читача через особистий профіль — це допоміжний 

механізм, що повинен використовуватись паралельно з іншими і може бути 

ефективним за умови обов’язкової авторитетності думки. Створена сторінка 

повинна позбавлятись офіціозу і сухого констатування інформації, олюднений 

профіль через використання емоційно маркованих повідомлень, зворотнього 

спілкування з читачем (виявляючи зацікавлення його думкою), спеціальних 

бонусних пропозицій – створює територію реальної продуктивної комунікації. У 

просторі інтернету знаходимо цікаві аккаунти українських видавців (Мар’яна 

Савка, Богдана Павличко, Іван Малкович), менеджерів книгарень (Дмитро Лаппо 

— kniga.biz.ua, Вікторія Руденок — «Читайка»), письменників (Юрій Андрухович, 

Сергій Жадан, Ірина Славінська, Андрій Кокотюха, Гарік Корогодський). Цікавим 

світовим досвідом є популяризація книги, читання через увагу до них на власних 

соціальних сторінках «медійних людей» (акція проведена на Facebook). 

Вважаємо, видавництвам необхідно проводити комунікаційний аудит, 

досліджуючи ставлення до видавництва, його продукції основних контактних 

аудиторій, здійснювати аналіз комунікаційних зусиль. Комунікаційний аудит 
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передбачатиме виконання низки завдань: аналіз маркетингового середовища 

видавництва, аналіз існуючих каналів та інструментів для комунікації, аналіз 

ефективності комунікаційних зусиль, аналіз стану комунікацій на основі 

отриманої інформації та виявлення переваг і недоліків. Найбільш продуктивною 

для практичного використання стане зібрана модель комунікаційної політики 

видавництва, де кожен інструмент в системному звучанні посилюватиме 

інтенсивність впливу і сприятиме приверненню уваги до книги і читання.  

Також не варто забувати про доцільність використання партнерської моделі 

розміщення контенту, яка сприятиме підвищенню результативності 

комунікаційних зусиль та дозволить привернути увагу нецільової аудиторії. 

Активне співробітництво з медіа, особливо в мережі, дозволяє розмістити блоки з 

переходами на сайт партнера, сприяє обміну інформацією та зображальним 

контентом, взаємодії на етапі створення контенту та розміщення відеоінформації 

(буктрейлери, зустрічі з авторами, презентації). Основними методами, що 

дозволять перевірити ефективність комунікування варто вважати: метод 

експертних оцінок, лабораторний тест з використанням «фокус-групових» 

дискусій,  інтернет-опитувань, метод SWOT-аналізу.  

Російська дослідниця Н.Білоусова проводила практичне вивчення прикладів 

комунікаційної активності російських видавництв і засвідчила, що «найбільш 

болючими для видавництва є такі недоліки його комунікаційної політики, як 

відсутність чіткого комунікаційного плану та бюджету, недостатній контроль 

ефективності проведених комунікаційних заходів» [103, с.110]. Власне експертне 

опитування підтвердило зроблені науковцем висновки, а також на його підставі 

можемо стверджувати, що було названо два найважливіші гальмівні елементи: по-

перше — обмеження або відсутність бюджету, по-друге — відсутність 

універсальних фахівців для роботи з каналами мережевого та позамережевого 

середовищ.  

Ha сучасному етапі розвитку суспільства, істотно зростає роль інформації і 

кількість інформаційних потоків, і, відповідно, роль маркетингових комунікацій, 

які є основою видавничих комунікацій, в сучасному бізнесі. Видавничі 
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комунікації — це сукупність активно і цілеспрямовано переданих підприємством 

інформаційних сигналів, спрямованих на основні контактні аудиторії на обраному 

цільовому ринку. Для створення методичних основ оцінки ефективності 

комунікаційної політики видавництва були розглянуті різні підходи до визначення 

ефекту та її ефективності. В результаті аналізу було виявлено необхідність 

комплексної оцінки комунікаційної політики, тобто застосування комунікаційного 

аудиту. Експертні опитування зафіксували, що найбільш активно видавництва 

використовують комунікації, спрямовані на партнерів, оптових і роздрібних 

посередників. Разом з тим, багато, більш сучасні, види комунікацій (наприклад, 

такі як Інтернет-комунікації, радіо-реклама і т.д.) використовуються з нижчим 

рівнем активності. Для досягнення кращого результату видавництвам необхідно 

посилити прямі комунікації з читачами з метою стимулювання збуту. При 

належному застосуванні відбувається розширення комунікаційного 

інструментарію, яке дозволить залучити більшу кількість покупців. Проте 

сформований на сьогодні інструментарій потребує доукомплектування і 

переосмислення потенційних можливостей. Видавнича комунікація вимагає 

надзусиль для подальшого розвитку і повинна, спираючись на здобутки теорії 

соціальної комунікації, пройти апробування власних стратегій  розвитку і методів 

впливу на аудиторію. Небезпеку являє сліпе копіювання здобутків інших галузей 

знань без поправки на «негативні сигнали» ринку.  

 

 

2.2.3. Мережеві видавничі комунікації 

Аналіз галузевих реалій ринку переконав, що інтернет як сегмент 

інформаційно-комунікаційного ринку дає змогу продукувати появу нових медіа, 

які варто зарахувати до концептуальних феноменів засобів масової комунікації. 

Відповідно до цього соціальні мережі як різновид нових медіа по праву 

називають інноваційним ресурсом для побудови ефективних моделей 

спілкування з аудиторією. Особливо актуальне  (хоча й малозатребуване на 

сучасному етапі) їх використання у видавничій галузі, яка потребує пошуку 
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нових стратегій для відродження авторитетності в суспільстві. Популярність 

інтернету дасть можливість видавцям через його інфраструктуру і сервіси 

отримувати реальні відгуки на свої комунікаційні зусилля та контролювати 

ефективність комунікаційних потоків. Досягнути поставленої мети можна 

завдяки використанню можливостей електронної пошти, соціальних мереж, 

блогів, форумів, чатів, служб миттєвих повідомлень, соціальних сервісів тощо. 

Кожен з цих ресурсів передбачає подолання бар’єрів: обмеженість соціальних 

контактів, мінімізація часу існування повідомлення в активній фазі, необхідність 

концептуалізації і спрощення повідомлень з метою створення  компактних 

послань, брак досвіду у роботі з аудиторією в мережі, відсутність розуміння 

потреб мережевої спільноти та специфіки мережевого спілкування. Описані 

перешкоди, у разі неподолання, можуть стати фатальними для підтримання 

подальших комунікаційних зусиль і пробудження довіри до них аудиторії. Часто 

комунікативні бар’єри не залежать від відправника інформації, а продукуються її 

отримувачами через різноманітні стереотипні блоки. Упередження щодо 

рекламного формату комунікації у більшості випадків стає перешкодою до 

сприйняття будь-яких повідомлень, що містять натяк на необхідність зробити 

вибір і придбати продукт. Комунікаційні зусилля обов’язково повинні бути 

адекватними і не агресивними, мати рекомендаційний характер, створювати 

передрозуміння і не нав’язувати власного бачення. Через зруйновану систему 

традиційного анонсування виходу видавничої продукції за допомогою рецензій, 

анонсів, оглядів книжкових новинок, а також авторитетних думок, подальше 

використання ресурсних можливостей класичних засобів масової інформації для 

лобіювання значущого місця видавничої галузі і книги в соціумі стає 

неможливим. 

«Комунікативні невдачі», «комунікативний дисонанс», «комунікативні 

бар’єри» — поняття визначальні для характеристики комунікаційної політики 

гравців видавничої галузі та органів державного управління. Наявна система 

комунікаційних збоїв ускладнює отримання зворотнього зв’язку, а отже, 

унеможливлює налагодження контакту зі споживачем видавничої продукції, 
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сприяючи уповільненню процесів з творення сприятливого мікроклімату для 

популяризації книги. 

Змінити способи комунікування зі споживачами видавничої продукції 

можливо за допомогою вивчення актуальних потреб соціуму взагалі і цільової 

аудиторії, зокрема, що в інформаційному суспільстві набуває нового значення. 

Необхідність знайти читача для своєї продукції, підвищити рівень впізнаваності 

видавництва, а також створити інформаційну базу — головні завдання 

комунікаційних зусиль представників видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону. Їх можна реалізувати за допомогою текстового 

(потенціал мережі Інтернет) або візуального повідомлення (відеохостинги 

сприяли створенню буктрейлерів). Принципово важливою є здатність 

повідомлення зрезонувати і пробудитись у свідомості користувача, викликаючи 

емоційні реакції, бо саме у цьому випадку можна говорити про ефективні 

комунікаційні зусилля.  

Проте реалії видавничого ринку засвідчили відсутність успішної 

мовленнєвої взаємодії, що виявляється в подальшому падінні читацької 

активності і відсутності успішних мережевих видавничих проектів. Винятком 

можуть стати російські книжкові соціальні мережі («Bookmix», «LiveLib»,  

розділ «Книжки» на ресурсі «Imho.net»), які, не претендуючи на роль 

провідників у книжковому асортименті, роблять акцент на генеруванні контенту 

користувачами ресурсу і водночас розміщують маніпулятивні маркери у форматі 

ненав’язливих підказок, що не провокує появу блоків або відчуття відторгнення 

додаткової інформації. В Україні, Білорусі ситуація виглядає набагато 

складнішою, бо видавці практично не засвідчують своєї присутності в мережі, 

іноді обмежуються мінімальними комунікаційними заходами — створення сайту 

або сторінки в соціальних мережах, інформація на яких оновлюється лише 

зрідка.  

Потенціал мережевої комунікації дає змогу застосовувати комп’ютерну 

візуалізацію, моделювання реальних і віртуальних процесів та явищ; зберігати 

великі обсяги інформації з можливістю мобільного доступу до них; 
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забезпечувати миттєвий двобічний зв’язок між учасниками комунікативного 

акту; пропонувати автоматизовані механізми інформаційно-пошукової 

діяльності.  

У мережі також варто використовувати різні типи моделей комунікації, 

апробовуючи їх на аудиторії ресурсу з метою пошуку оптимальної або вдалої 

комбінації різних моделей. Найчастіше видавці східноєвропейського регіону, 

крім польських і російських гравців ринку, послуговуються моделлю трансмісії, 

що передбачає акцентування уваги на комунікації як процесі передавання 

інформації, за цим принципом побудовано більшість аккаунтів українських та 

білоруських видавництв у соціальних мережах. Негативним фактором є те, що  

на них відбувається дублювання в усіченому форматі інформації розміщеної на 

сайті. Ще одним продуктивним способом мережевої комунікації є сам сайт, на 

якому можна вдало розмістити ключові дані про видавництво, його продукцію. 

При цьому проблематичною виявляється підтримка комунікаційних зусиль на 

належному рівні й  оновлюваність інформації.  

Модель ритуалу, що зорієнтована на комунікаційну підтримку 

«співтовариства в часі або публічний прояв підтримки соціальних уявлень» [425, 

с. 47], її використовують у соціальних мережах російські видавництва для 

створення комунікаційного середовища, ставлячи собі за мету не тільки 

інформувати спільноту про свою присутність і активність, а й отримувати 

зворотний зв’язок з метою виявлення потреб, очікувань, зорієнтованості і 

зацікавленості аудиторії.  

Своєю чергою, мета застосування моделі залучення уваги — за допомогою 

комунікації проявити «масовий вплив масмедійних процесів» [425, с. 47] або 

зосередити зусилля «комунікантів не на повідомленні, а на самому способі 

комунікації» [425, с. 47]. За таким принципом створюються комунікаційні 

приводи у службах миттєвих повідомлень, блогах, чатах, форумах. Наявні 

технічні й інформаційні можливості поступово опановують польські, російські 

видавці й оминають українські, а особливо білоруські. Блоги і форуми рідко 

використовуються як інструмент організації спілкування, позиціонування 
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особистої думки  у видавничому бізнесі. За їх допомогою можна отримати 

швидкий зворотний зв’язок, уточнити або модифікувати висунуту для 

обговорення тему, враховуючи залишені коментарі. 

Комунікаційна модель рецепції дає можливість визнати споживачем 

інформації тільки суб’єкта, який не просто сприймає кодовану інформацію, а має 

здібності декодувати «її зміст відповідно до своєї картини світу, до своєї 

соціальної позиції» [425, с.47]. Такою здатністю наділені інформаційні 

повідомлення користувачів спеціалізованих книжкових соціальних мереж, які 

читаючи книгу, не залишаються її пасивними споживачами, а активно 

осмислюючи прочитане, розміщують рецензії та наводять суб’єктивні оцінні 

судження-коментарі. Ця комунікаційна модель має свої переваги і недоліки. До 

переваг варто зарахувати індивідуальне осмислення прочитаного та 

інтерпретування відповідно до власного рівня обізнаності. Серед недоліків 

необхідно назвати неможливість перевірити якість осягнення, інтегрування 

прочитаного та рівень інтелектуальних, асоціативних можливостей, знань і 

соціального досвіду читача. Існує ймовірність отримання реакції несприйняття 

запропонованих рецензій або рекомендаційних повідомлень на книгу, що 

призведе у подальшому до збільшення комунікаційного дисонансу. 

Крім врахування доцільності використання комунікаційних моделей для 

ефективного спілкування з мережевим соціумом необхідно звертати увагу на 

комунікативні перешкоди, які часто призводять до наперед заданого блокування 

вже на стадії первинного контакту з інформацією.  

Сучасне інформаційне суспільство спричинило появу принципово нової 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури, тоді як глобальний медіапростір, 

ставши конвергентним, дав унікальну можливість для налагодження ефективної 

комунікації між представниками видавничої галузі та читачами. Мережеві 

канали комунікації поступово почали сприймати як важливий інструмент 

впливу, засіб для продукування соціальних стереотипів і світоглядних настанов, 

хоча це не гарантує їх використання на практиці. Орієнтування на 

комунікаційний складник повинно виступати рушійною силою у спілкуванні зі 
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споживачем видавничої продукції. Українські видавці повинні звернути увагу на 

перспективи та можливості мережевої комунікації. 

 

 

2.3. Інноватика книжкового продукту 

 

2.3.1. Новітні соціально-гуманітарні виміри книжки 

Соціально-політичні, економічні, культурні перетворення, що відбувались в 

Україні, Білорусі, Росії, Польщі в 1991-2014 рр. спонукали до змін у соціально-

гуманітарному вимірі книги. Видавнича галузь як динамічний мотиватор змін і 

розвитку у багатьох країнах східноєвропейського регіону, втратила свою 

статусність у суспільстві і прибутковість для економіки. Ситуація не є 

випадковою, а зумовлена змінами у значенні книги в інтелектуальній історії 

людства і медіаіндустрії в епоху інформаційного суспільства. Казусність полягає 

в тотальній втраті друкованим повідомленням своєї сили й ореолу беззаперечної 

значущості для розвитку і вдосконалення людини. Укотре друковане слово 

опинилося в ситуації повсякчасної необхідності оборонятись і відстоювати свою 

перевагу. Постійне зростання конкурентної боротьби, перенасичення ринку, 

падіння поінформованості споживачів щодо асортименту видавничої продукції 

призвели до появи відчуття непевності вибраних видавцями орієнтирів для 

подальшого зростання. Найбільшою проблемою стало часто інтуїтивне 

наповнення видавничих портфелів без постійного аналізу ринків, конкурентів, 

асортименту, споживачів. Читач, опинившись наодинці з ринковим хаосом, 

пережив відчуття розгубленості, епістеміологічної невпевненості, а потім і 

збайдужіння до книги, що були підсилені стрімким розвитком телебачення й 

інтернету. Найважчим завданням для споживача видавничої продукції 

залишається успішне орієнтування в потоці продукції, якого в реальності не 

відбувається через існування низки об’єктивних факторів, а це провокує 

відторгнення. Вважаємо, що частковому розв’язанню даної проблеми сприяла б 

по-перше — активна робота з оновлення інформації на сайті видавництва, по-
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друге — розміщення даних про видання і видавництво в соціальних мережах, по-

третє — створення сервісу, де була б представлена інформація про видавництво, 

його продукцію та авторів. 

Відсутність генеральної стратегічної моделі розвитку призвела до втрати 

здатності формували читацькі смаки, тому під впливом їх різких змін змінюється 

підхід до формування тематичних пропозицій видавництв, які опиняються в ролі 

керованих суб’єктів підприємницької діяльності і не здатні стати законодавцями 

суспільних тенденцій.  

На підставі проаналізованих її нових ментальних якостей необхідно 

виділити новітні соціально-гуманітарні виміри книжки: 

 по-перше – книжка як носій гуманітарних цінностей: в умовах агресивно 

налаштованого інформаційного середовища т. зв. «чорної культури», потужно 

трансльованої каналами ТБ та Інтернету залишається на гуманітарних 

позиціях, слугує вихованню і культурному поступу людини; 

 по-друге – книжка як чинник становлення громадянського суспільства: її 

контент працює на вироблення і засвоєння основних громадянських прав і 

обов’язків, моделей поведінки громадян як членів суспільства; 

 по-третє – книжка як гарант національної ідентичності, адже через 

книговидання зберігаються та акумулюються традиційні культурні цінності, а 

водночас проходять процес опробування і оновлення; вона створює 

«ментальну мапу» нації, задає принципові орієнтири читацьким аудиторіям, 

що важливо з огляду на агресивне посилення «інформаційних війн»; 

 по-четверте – книжка як головний аналітичний продукт, носій апробованих 

знань, необхідних для становлення конкурентоздатного інформаційного 

суспільства, а також як історична пам'ять, де відтворено глибинний досвід; 

 по-п’яте –  книжка як джерело здобуття практичної інформації, необхідної 

для конкретних аудиторій. 

«Зараз в суспільстві спостерігається тенденція до утилітарного ставлення до 

книги, множинне ставлення до неї, як і багатофункціональність книги. Це 

пов’язано з тим, що: 1) збільшився обсяг інформації; 2) книжкова продукція 
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подорожчала, а читацьку аудиторію, яка була найчисельнішою, естетично 

вибагливою, через економічні причини втрачено; 3) зменшився обсяг вільного 

часу, внаслідок чого читання із процесу роботи над собою, самовиховання, 

перетворився на побіжне заняття, що не потребує особливих зусиль; 4) в умовах 

формування ринку заради конкурентоспроможності людина змушена займатися 

самоосвітою. Це в багатьох випадках викликано завданнями перекваліфікації; 5) 

спостерігається диференціація інтересів»
33

. 

Дослідженням культурно-виховної ролі книги в сучасних умовах, що 

означені впливом інформаційного суспільства, займалась українська дослідниця 

О. Біличенко. «Книга — це складова частина та головний носій загальної 

культури. Її образ складається з багатьох чинників, які несуть в собі пізнавальну, 

моральну, естетичну та інші інформацію. Якою б за формою книга не існувала, 

вона стає універсальним зберігачем соціального досвіду. Книга має двоїстий і 

навіть багатоманітний характер. Вона може виступати і засобом збереження 

інформації для людей наступних поколінь, і засобом комунікації, і у вигляді 

товару. Книга супроводжує людину з раннього дитинства і до останніх днів, 

несучи їй  світло розуму та знань, виховуючи та скеровуючи духовно, естетично. 

Цей повсякчасний зв’язок людини з книгою зумовлює величезний виховний 

зміст книги, може впливати на людей різного художнього рівня та різних 

поглядів на життя»
34

. Виховний потенціал книги — константа, що має 

багатовікову традицію. Втрата її впливовості на людину змінює людську 

свідомість, суспільну свідомість і призводить до зниження духовного потенціалу 

людства.  

Вона формує національну ідентичність, яка допомагає протидіяти агресії в 

надскладних життєвих випробуваннях. Український та білоруський видавничі 

ринки через свої хаотичні спроби сподобатись читачеві постали перед 
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проблемою вихолощування змістів, видавничих цінностей на догоду поступу і 

новим віянням. Зміст книги, її матеріальна конструкція — головні фарватери 

книжної духовної культури, які потребують пильнування задля збереження її 

ціннісних настанов. Знакова система книги, образне начало формують 

смислообрази, які нанизуються в єдине ціле і повинні призвести до отримання 

нових смислів. 

Книга як носій гуманітарних цінностей постійно перебуває у полі 

суспільних загроз, потрапляючи під вплив агресивного середовища Інтернету та 

ТБ, значення яких у житті пересічної людини є надпотужним. «…Справжніх 

бібліофілів в Україні небагато. Вони мають вишуканий смак і тому читають 

далеко не все, що їм пропонує ринок. Натомість більшість українців цікавляться 

так званою паралітературою — легким чтивом різного виду. У цьому нічого 

поганого немає, і про неї повинен говорити історик письменства, адже в усі часи 

існувала масова література, наприклад, романи на кшталт «Трьох мушкетерів» 

О. Дюма або «Записок кирпатого Мефістофеля» В. Винниченка. 

Сьогодні склалося уявлення, що українці майже не помічають художньої 

літератури. Звичайно, наш сучасник багато часу витрачає на «скриню Пандори», 

тобто телебачення, а тут ще й з’явився Інтернет зі своїми соціальними мережами. 

У такій ситуації видозмінюється культура читання»
35

. Висловлене твердження 

підкріплюється численними дописами користувачів Інтернет та проведеним 

українською дослідницею Т. Крайніковою аналізом медіаактивності українців. 

Загрозливою стала ситуація «спілкування» з книгою, пов’язана з 

пануванням «кліпового мислення», засиллям інтерактивного сприйняття 

інформації, що змінюють спосіб читання та глибину отримання інформації. Нова 

просторово-часова організація суспільства призвела до потреби оновлення 

будови книги з метою досягнення необхідних очікувань та ефектів. Непоказну 
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чорно-білу книгу без ілюстрацій на папері низької якості змінили видавничі 

продукти різної якості, з різним ціновим діапазоном, електронні видання та 

видання з додатковою реальністю. Змістова місткість потребує бути 

візуалізованою для її глибинного сприйняття. 

Зміни в суспільстві, свідомості людини призводять до змін у філософії 

споживання видавничої продукції, на другий план відходить у читачів 

необхідність задоволення естетичної потреби за допомогою книги, знівельовано 

її духовний потенціал: «Останні десятиліття література як би переживає період 

тихого витіснення на маргінеси перед яскравою і гучною аудіовізуальною 

культурою, що засвідчило глобальний масштаб маргіналізації традиційної 

елітарної культури в усьому світі. (...) Література сьогодні, а разом з нею і книга, 

вже перестає бути тим джерелом експансії ідей, засобів і методів, які б 

поширювалися на всі сфери культурного і суспільного життя, тобто вона не 

забезпечує живий потік інтелектуального діалогу» [210, с. 23]. Необхідно 

констатувати, що не варто необґрунтовано спрощувати проблеми друкованої 

книги, коли основну загрозу для її майбутнього існування видавці вбачають в 

електронній книзі. Через появу останньої люди не стали читати менше, просто 

був обраний більш зручний і місткий носій контенту. Основною загрозою можна 

називати аудіовізуальні канали розповсюдження інформації і, передусім, 

телебачення та інтернет, які пропонують видовищність і миттєву доступність 

інформації при мінімальних витратах зусиль. Використовувати їх можливості, 

можна створювати власні або співпрацювати з існуючими інтернет-магазинами, 

розвивати комунікаційні можливості мережевих медіа, підтримувати і 

відкривати електронні бібліотеки, сформувати електронну базу даних про 

випущену продукцію. 

Ще однією причиною кардинальних змін читацької активності в суспільстві 

можна назвати зміщення акцентів з духовного на матеріальне. Виховання в 

умовах споживання агресивного медіаконтенту, призводить до духовного 

вакууму, який може бути заповнений книгою, але вона не належить до 

беззастережних авторитетних джерел інформації, як це було у ХХ ст., що і 
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підтверджують численні коментарі читачів на форумах і в опитуваннях: «Все 

правильно зараз мета інша, заробити бабла, а завдання багато й одразу! І тут не 

до прочитання книг, суспільство заражене гонкою за уявним щастям в 

матеріальності, а духовність — на це немає часу!!! А душа і моральні підвалини 

тим часом чорніють, бо світла від знань в ній немає»
36

. Українська дослідниця 

культури медіаспоживання Т. Крайнікова небезпідставно стверджує: «Аналіз 

мотиваційного змісту індивідуальних читацьких практик показав, що для 

сучасного читача провідним поштовхом до читання книги є потреба поповнення 

знань з певної конкретної теми, що виникає в ході навчання або при здійсненні 

професійної діяльності» [251, с. 31]. 

Суспільно-політичні події 90-х рр. ХХ ст. та відкриття кордонів для книги з 

подальшим проникненням в країні східноєвропейського регіону численних 

зарубіжних авторів та нових тем і жанрів призвели до кардинального оновлення 

тематичного репертуару. Відбувається повернення забороненої літератури 

(наприклад, література «Розстріляного Відродження»), перепрочитання 

класичної літератури без цензурних обмежень, пошук автентичних текстів, поява 

феноменів маргінальної та мережевої літератури, введення в обіг нових жанрів 

(роман жахів, література легкого жанру, детектив для дітей, жіночий детектив, 

іронічний детектив, фентезі, тріллер, політичний роман, інтелектуальний 

ретродетектив) та нових тематичних груп (сексуально-еротична, кримінально-

бандитська, комп’ютерна, етнічна, ділова література ринкової тематики,  

література з вивчення іноземних мов). Простежується тенденція до 

експериментування зі  змістом твору через використання технології співучасті у 

творенні видавничого продукту на рівні співавторства або капіталовкладення. 

Читачі отримують можливість коментувати твори, прогнозувати розвиток 

сюжету, допомагати у здійсненні редакційної роботи над авторським рукописом. 

Подібну стратегію використовує Д. Глухівський, автор романів «Метро 2033» і 

«Метро 2034». 
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 Читаете ли вы книги? Опрос телеканала «Бессарабия-ТВ». [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://akkerman24.com/BessarabiaTV/141/chitaete-li-vy-knigi.html. 
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На українському ринку створений проект «Komubook» (перша українська 

платформа краудпаблішингу), який має на меті видавати за принципом 

спільнокошту перекладні видання, які не представлені на українському ринку. 

Описи проектів, що знаходяться в роботі розміщені на сайті komubook.com.ua. 

Відомими платформами, що допомагають збирати кошти на видавничі проекти є 

«Kikstarter», «BoomStarter», «Planeta.ru». 

На сучасному етапі склалась загрозлива ситуація, яку підкреслює О.Афонін: 

«ринок зайнятий лише дитячою і художньою літературою. Україна відпочиває, 

читає літературу для дозвілля: детективи, художню літературу, можливо, 

історичну літературу, намагаючись переосмислити події останніх століть крізь 

призму нових наукових даних. Україна не вчиться, не напрацьовує інтелект, вона 

не напрацьовує майстерність, причому йдеться про майстерність в усіх сферах 

суспільного життя — від токаря і закінчуючи апаратом державного управління
37

. 

Поступово, в Білорусі та Україні більш повільно, формується сучасна 

національна література та збільшується зацікавлення нею серед читачів. 

«Повільно, але впевнено формується новий тематичний блок, який можна 

умовно назвати "література масового попиту сучасних вітчизняних авторів". Це 

те, до чого в сусідній Росії вже звикли і з чого тамтешні видавці мають добрий 

економічний зиск. Феномен сучасних українських письменників Андрія 

Куркова, Юрія Андруховича, Марини і Сергія Дяченків, Олді (літературний 

псевдонім Д. Громова та О. Ладиженського) і Андрія Валентинова, твори яких за 

кордоном часто потрапляють у перші десятки списків книжкових хіт-парадів, 

спонукали наших видавців піти на певний ризик і спробувати переконати 

українського читача купувати книги доморощених, але "розкручених" авторів. 

Вдалим тут може бути приклад з книгою Ю. Рогози "День народження Буржуя": 

тираж її, що розійшовся по Україні за кілька місяців, склав 70 тисяч 
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 Олександр Афонін: український книжковий ринок – це ринок середньовічної Європи. [Електронний ресурс] 
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примірників»
38

. Пласт сучасних українських популярних письменників 

формується за двома магістральними напрямками: перший – здобуття 

популярності за межами України і тільки потім на її територіях, другий – 

популярність серед національного читача. Польський досвід засвідчує 

транскордонність літератури і вихід національних письменників на міжнародні 

ринки (В. Шимборська, Я.-Л. Вишневський, З.Мілошевський, О. Токарчук).  

«Варто підсумувати, що наявність інноваційних напрямів у товарній 

політиці видавництва зумовлює дотримання основного видавничого принципу 

— витворення книги як «сильного виробу» (за Я. Владарчиком), вбачаючи в 

цьому найкоротший шлях до читача і власного успіху, реалізацію суспільного 

призначення, досягнення творчих, прагматичних і інноваційних цілей. Як 

правило, такими бувають книги, витворені в процесі маркетингово грамотної, 

взаємовимогливої і взаємодовірливої співпраці автора і видавця, кожен із яких 

вкладає у неї свій креативний, інтелектуальний потенціал, досвід, фахові уміння» 

[429]. 

 

  

2.3.2. Сучасний книжковий дизайн як дизайн комунікаційний 

«Книжковий дизайн — сукупність художніх методів зовнішнього і 

внутрішньою оформлення книги, що допомагають підсилити сприйняття її 

змісту й емоційно впливати на психологію читача, і складається з таких 

властивостей, як оригінальність і гармонійність текстового та графічного 

оформлення видання»
39

. Концентрація експериментів у книжковому дизайні як 

вияв креативності повинна асоціюватись зі спробою оновлення, редизайну 

попередніх традицій, моделей оформлення видавничої продукції, яка потребує 

унікальності та непередбачуваності, щоб привернути увагу і захопити сучасного 

читача. Формується інший тип досвіду, що спирається на унікальність книги як 
                                                 
38

 Тимошик М. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми [Електронний ресурс]  

(01.11.14) // Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=345 
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 Гавенко С. Нормалізація технології незшивного клейового скріплення книг: теоретичні та практичні аспекти. 

/ С. Гавенко. – Львів : Каменяр, 2002. – 320 с. 



 

 

188 

видавничого продукту. Українська дослідниця Є.Бабинець слушно стверджує: 

«Книжка, як поліграфічне видання,  на відміну від цифрового видання, являється 

в значній мірі продуктом творчості дизайнера, який відповідну графічну, 

поліграфічну та інформаційну компоненти конструкції книжки та носіїв 

інформації проектує та створює. Всі ці компоненти в сукупності представляють 

собою дизайн книжкового видання»
40

. Водночас сучасна книжка — це не тільки 

простір для нових експериментів, а й можливість відродження забутих 

унікальних традицій, що спонукає не до сліпого перекопійовування, а до 

усвідомленого пошуку нового в архаїчних формах.  

Комунікування з читачем через дизайнерські інструменти може відбуватись  

на різних рівнях: 

 Експериментування зі спеціальними ефектами; 

 Експериментування зі шрифтами; 

 Експериментування зі способом обробки поліграфічних матеріалів; 

 Експериментування з форматами видань. 

Експериментування зі спеціальними ефектами – розміщення у виданні 

об’ємного ілюстративного матеріалу: 3D ілюстрації або тривимірні ілюстрації 

(Додаток Б4) та ілюстрації зі стереоефектом. 

Книги з тривимірними ілюстраціями (книги з 3D ілюстраціями та pop-up 

книги) – це видання, де основним маркетинговим акцентом є об’ємний 

ілюстративний матеріал виконаний різними техніками. Єдиної 

загальноприйнятої маркетингової назви ринок не випрацював, тому з метою 

приваблення аудиторії їх називають: книжка-панорамка, книжка з секретами, 

тривимірна книжка. Використовується креативне експериментування з 

візуальним рядом і поліграфічними техніками для його втілення з естетичною і 

маркетинговою метою для заохочення читацької аудиторії. Основна увага 

приділяється ілюстративному матеріалу, тоді як текстова складова є 

                                                 
40  Аналіз різних типів книжок в залежності від їх інформаційного наповнення / Є.Д. Бабинець // Моделювання 

та інформаційні технології: Зб. наук. пр. –  К. : ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2010. –  Вип. 55. –  С. 193-

200  –  С. 195 
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другорядною і часто подається в усіченому форматі. Розкладні об'ємні книги 

здебільшого складаються з елементів, що піднімаються при розвороті книжкової 

сторінки та інтерактивних елементів, що приводяться до руху за допомогою 

переміщення рухливих елементів читачем. Вікові обмеження відсутні, проте 

аналіз видавничих продуктів засвідчив, що використовують їх переважно для 

дитячих видань. На ринку представлена продукція видавництв «Махаон-

Україна», «Клуб семейного досуга», «Simon & Schuster Children’s», «АСТ», 

«Розовый жираф», «Стрекоза», «Лабиринт».  

Ілюстрації зі стереоефектом. Одним з найпривабливіших і водночас 

неоднозначних у сприйнятті ефектів що використовують у сучасних виданнях, є 

стереоефект, або ефект «паралаксу» (наочна зміна об'єкта зображення відносно 

віддаленого фону в залежності від положення спостерігача). Зображення для 

створення цього ефекту отримують з двох фотокамер або за допомогою 

спеціалізованої подвійної камери, або шляхом комп'ютерного моделювання 

сцени за допомогою спеціальних опцій в програмах Adobe Photoshop, 

StereoPhoto Maker, Blender. Отримані пари зображень поєднують спеціальними 

методами. Існує декілька методів створення візуального стереоефекту:  

 кольорова фільтрація,  

 фільтрація поляризованого світла,  

 електронна покадрова фільтрація або одночасне експонування.  

Із урахуванням особливостей поліграфічних технологій, для масових видань 

найкраще підходить кольорова фільтрація, ця технологія отримала назву анагліф. 

Поняття «анагліф» вживається на позначення методу отримання стереоефекту 

для стереопари звичайних зображень за допомогою колірного кодування 

зображень. Зображення друкується звичайним поліграфічним методом, але 

проходить первинну обробку, де різницю між парними зображеннями кодують 

червоним та блакитним кольорами. Для відтворення читачеві потрібні лише 

окуляри з кольоровими фільтрами (червоний зліва, блакитний справа). 

Видавничу продукцію зі стереоефектом пропонують російські видавництва 

«Владис», «Эксмо», «ИнтерДайджест», українське видавництво «Клуб сімейного 
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дозвілля» (проект «Дивовижні тварини»). Переважно це видання довідково-

енциклопедичні та дитяча література. 

Експериментування з поліграфічними матеріалами та способом їх 

обробки. У Східній Європі читачам було представлене рідкісне колекційне 

видання «Біблія з ілюстраціями Сальвадора Далі» — це книга ручної роботи з 

використанням натуральної шкіри і коштовних каменів. Також для видання 

застосували літографічний спосіб передавання малюнків. В Україні підготовку 

його до друку здійснювало  видавництво «Клуб сімейного дозвілля», в Чехії — 

видавнича група «Euromedia», у Словаччині — видавництво «Ikar». 

Експерименти з формою видання можуть проявлятись через застосування 

ексклюзивних поліграфічних технологій та натуральних і коштовних матеріалів 

для оздоблення:  шкіряна оправа, шовкове ляссе, конгрев не тиснення, блінтове 

золоте тиснення, муарові форзаци, папір з бавовни, шовковий каптал, ювелірне 

оздоблення оправи, інкрустація, дворівневі обкладинки, французький тип 

обробки книжкового блоку і оправи (продукція російського книжкового клубу 

«Marly», українського видавництва «Манускрипт», російського «Эксклюзивные 

книги»). 

Вважаємо, що переважна більшість книг, де використовуються 

експерименти з формою є штучними продуктами, витворами мистецтва і 

призначені не для широкого тиражування, можуть позиціонуватись як 

подарункові видання або VIP-видання. До того ж експерименти з формою можна 

зарахувати до ретроінновацій, бо це не нововведення сучасних  видавців, а 

відродження давніх традицій. Прикладом інновацій з формою і дизайном можна 

вважати запропоновану видавництвом  «Knigli» книгу-сувій (Додаток Б11). 

Дизайнерські експерименти також представлені у книгах-скульптурах, книгах-

приправах (книги «Homemade Is Best» (Додатки Б5-Б10). Хорватське 

видавництво «Bruketa & Zinić» створило кулінарну книгу із застосуванням 

змішаних технологій — у ній використані і можливості традиційної поліграфії 

(мінікнига в футлярі, частина малюнків нанесена звичайною фарбою) і 

експериментальні технології (використані термоактивні чорнила, що 
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проявляються при температурі 100 градусів і зникають після охолодження) 

(Додаток Б9); 

Експериментування з форматами книги — явище не нове, проте на 

початку ХХІ ст. воно активізувалось у країнах східноєвропейського регіону в 

рамках оновлення або переакцентуації маркетингових стратегій. У такий спосіб 

видавництва намагаються виділитися на ринку і привернути увагу читача до 

видання. Креативність і функціональність стали основою для вироблення нових 

форматів. Наявне на видавничому ринку різноманіття форматів книги 

регламентоване за допомогою міждержавних стандартів: ДСТ 5773-90 «Видання 

книжкові та журнальні. Формати» та ДСТУ 4489:2005 «Видання книжкові та 

журнальні. Вимоги до форматів». Водночас дія стандартів не розповсюджується 

на книжки-іграшки, експериментальні та мініатюрні видання, які сучасні видавці 

використовують зі стратегічною метою.  

Зміна формату викликає короткотерміновий сплеск читацької активності, бо 

нововведення сприймається як аксесуар або подарункове видання, тому 

спрогнозувати довговічність його життєвого циклу не варто. Привабливість книг 

нетрадиційного формату підкреслює у своєму дослідженні С. Дзендзелюк, 

зокрема, наголошуючи «За креативність та подарункову форму покупці готові 

платити значно більше, частково відкидаючи поняття практичності та 

врахування реальної вартості книг такого ж ґатунку»
41

.  

Проведений аналіз видавничого асортименту засвідчив, що найбільшу 

кількість експериментів з формою видання спостерігаємо саме в сегменті 

малоформатних видань, виділяємо: покетбук, фліпбук, книжку-конструктор, 

книжку-пазл, книгу-магніт, книжку-кубик, книгу-сувій, мініатюрну книгу, 

мікрокнигу. Не всі з наведених форматів є інноваційними. Водночас не говорити 

про необхідність оновлення форматів видань або повернення старих в 

оновленому переосмисленні в середовищі глобальної внутрішньої і зовнішньої 

                                                 
41
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конкуренції — значить втрачати маркетингові можливості заохотити до 

здійснення покупки більшу кількість читачів, прорекламувати видавництво і 

його продукцію, зробити бренд упізнаваним.  

Чіткого загальноприйнятого визначення малоформатних видань у науковій 

літературі не зафіксовано. У «Видавничому словнику-довіднику» А.Мільчина 

знаходимо таке трактування: «Малоформатне видання — видання, ширина блоку 

якого трохи більше 10 см., а висота не перевищує 16,5 см.» [295, с.245]. Інші 

визначення, що містяться в науковій літературі, різняться тільки наведеним 

розміром видання, що засвідчує відсутність чіткого і загальноприйнятого 

фіксування їх форматів.  

Тривалий час видавничий ринок східноєвропейського регіону демонстрував 

безальтернативність форматів. На сучасному ж етапі спостерігаємо тенденцію 

повернення до старовинної традиції обирати формат книги залежно від потреб і 

смаків замовника, а також власного бажання видавця. Значення малоформатних 

видань досліджує Т. Макарова у статті «Малоформатні видання як ефективний 

спосіб просування наскрізної візуальної ідентифікації бренду», вказуючи на 

взаємопов’язаність понять малий формат — впізнаваність — бренд.  

У сучасній теорії видавничої справи східноєвропейського регіону 

знаходимо необґрунтовану багатозначність терміна «пейпербек» (англ. paperback 

book). У широкому значенні існує як термін-калька і вживається на позначення 

книг з паперовою обкладинкою (дослівно можна перекласти  таким чином: paper 

— папір, back — захист, що означає паперовий захист книги), який є аналогом 

терміна «обкладинка» — «зовнішнє покриття видання, що з’єднується з блоком 

без форзаців» [3]. Регламентований на українському видавничому ринку ДСТУ 

3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення» та ДСТУ 

2068 «Вироби з паперу і картону. Технологія. Терміни і визначення». Термін 

визначає поліграфічний процес зовнішнього покриття видання. У термінології 

англомовних країн, зафіксований у тлумачному словнику англійської мови 

«Collins English Language Dictionary», термін «paperbacks» вживається на 

позначення «друкованої книги, яка має оправу з тонкого картонажу» [468]. 
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Історія масової появи видань у паперовій обкладинці пов’язується з британським 

видавництвом «Penguin», яке започаткувало їх серійний випуск. 

У вузькому значенні термін почав використовуватись як синонім до поняття 

«кишенькове видання». «Кишенькове видання — видання малого або невеликого 

середнього формату, яке вільно уміщається в кишені пальто або піджака. Якщо 

книга середнього або великого формату в палітурці користується попитом, то в 

закордонній видавничій практиці її часто випускають у вигляді кишенькового 

видання в обкладинці і на дешевому папері, щоб розширити коло покупців, 

зробити її доступною широкій публіці завдяки порівняно низькій ціні. За такими 

кишеньковими виданнями в західній видавничій справі закріпилася назва 

«paperback» («пейпербек», букв. «паперова палітурка»)» [295, с. 186]. Автор в 

одному визначенні наділив термін здатністю називати формат і тип зовнішнього 

покриття видання, що є помилковим. На позначення «кишенькових видань» у 

світовій теорії видавничої справи існує термін «pocketbook» — це книга 

кишенькового формату та «pocket-sized paperback book» — це книга у м’якій 

обкладинці кишенькового формату. У словниках німецької мови зафіксовано 

термін «Taschenbuch» («Кишенькова книга»), в якому основну увагу 

сфокусовано не на матеріалі обкладинки, а на розмірі видання. У теорії 

видавничої справи Білорусі, Росії, України ці терміни не використовуються, а 

отже, відсутнє розмежування двох типів обкладинки, що можуть бути 

застосовані для покриття кишенькових видань.  

Масове розповсюдження малоформатних видань науковці назвали сигналом 

до великих змін, французький соціолог Р. Ескарпі переконаний, що їх поява — 

«революції у світі книг», російський книгознавець Є.Немировський 

схарактеризував їх як одне із найбільш виразних досягнень ХХ ст. 

Найбільш вдалим новим проектом з нетрадиційним форматом варто назвати 

фліпбуки (книга ергономічного формату (від 80х118 мм до 90х130 мм), 

стилізуються під альбомну сторінку, надрукована на тонкому рисовому папері). 

«Ключовими відмінностями є невеликий розмір, порівняно мала вага, дуже 
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тонкий папір, спеціальна палітурка, що дозволяє книзі залишатись відкритою у 

будь-якому положенні, а також горизонтальне розташування тексту» [214, с. 96].  

У країнах східноєвропейського регіону вперше з’явилась у 2013 р. 

Ексклюзивні права на формат у Росії має видавництво «Эксмо», в Білорусі та 

Україні власного видавничого продукту в такому форматі не існує. Новий 

видавничий формат як товарний бренд зареєстрований у 2006 р. в Нідерландах 

(технологія отримала назву від слова  dwarsligger, англійською flip book — 

перевертати книгу). У Японії, Західній Європі та США згаданий формат 

створювався і використовувався для книг-мультфільмів, які за допомогою 

поліграфічних технологій створюють ілюзію перегляду справжнього 

мультфільму. В Україні цей формат вперше використало видавництво «Зелений 

пес»: у серії фантастичної літератури «Алфізика» у 2004 р. з’явилась книга Г. 

Олді та А. Валентинова «Пентакль», що була надрукована на традиційному 

папері. 

Ще одним варіантом експериментів з формою є її переведення у формат 

витворів мистецтва — це книги-скульптури, де сприйняття орієнтується на 

емоційне тло та візуальний образ; їстівні книги. Експеримент з форматом 

видання, оновлення вже забутого або створення нового формату — важливі 

концепти для сучасної видавничої галузі, бо вони дають додатковий 

інформаційний привід, привертають увагу передусім зовнішнім виглядом, тобто 

візуалізують прагнення сучасної людини до нового, незвичного. 

 

 

2.4. Висновки до розділу 2 

Видавнича галузь розглядається як система різнорідних практик, ефективне 

впровадження яких потребує полісценарного дослідження, а також передбачає 

вивчення контекстуальних впливів. З цією метою закцентовано увагу на 

основних детермінантах інноваційних змін у сучасних моделях видавничої  

діяльності та принципах використання галузевих інновацій, що мають 

рівновіддалену перспективу та різну силу впливу. Аналіз актуальних видавничих 
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трансформацій дав можливість стверджувати, що інновацію у видавничій справі 

необхідно позиціонувати як глобальне і визначальне явище, впровадження якого 

матиме суттєві позитивні результати та призведе до виведення її з маргінесів 

системи медіакомунікацій. Філософія побудови матриці розуміння інновації як 

явища повинна спиратись на рівень глобальних конструкцій, де важливе місце 

матиме аналіз основних принципів і напрямків трансформації видавничої галузі і 

зосередження на змінах у галузевих комунікаціях, суть яких зводиться до 

креативного, спрямованого на творення і співтворення, формату видавничої 

діяльності. Інновація як креативна послідовність унікальних дій сприяє 

подальшому розвитку галузі. Вони проявляються в кожній країні з різною 

інтенсивністю і мають потенціал для моделювання стійких конкурентних 

переваг. Виділення основних етапів інноваційних змін (комп’ютерна, мережева 

революції) дозволило простежити глобальність і впливовість нововведень на 

розвиток галузі, оприявнити ключові проблеми пов’язані з їх впровадженням. 

Новітня видавнича справа, як креативна індустрія, переструктуровується 

організаційно, функціонує на засадах багаторівневого діалогу, продукує 

ментально розімкнуту книжку. 

Проаналізована оперативна реакція на запит аудиторії, здатність обирати 

оптимальний для читача формат для виведення конкретного контенту на ринок, 

вміння мобільно готувати якісне видання. Засвідчено ефективність 

поліплатформної моделі ведення бізнесу як унікального шансу розширити 

аудиторію і відповідати на потреби часу. Простежено, що дигіталізація активно 

впливає на життя сучасного суспільства, а також на видавничу галузь, 

провокуючи появу слухової і візуальної культур. Детально розглянуті принципи 

формування галузевих інновацій, особливо на технологічному, комунікативному 

рівнях. Виявлені причини зниження читацької активності та актуальні способи 

її стимулювання. Виділено прямі (з відкритим впливом на свідомість людей з 

метою пропаганди значущості читання в житті особистості і його престижності 

для підтримки або підвищення інтелектуального статусу) та опосередковані (з 

непрямим впливом на людину, який досягається за допомогою технічних, 
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ергономічних, маркетингових, комунікаційних інновацій, що можуть сприяти 

зацікавленню читанням у перспективі читання в перспективі) способи 

підвищення читацької активності. Основні канали популяризації читання 

повинні бути зорієнтовані на просування його трендовості, визначення  його як 

маркера статусності, успішності, а також формування моди на книги. Завдання 

суб’єктів видавничої галузі зосередити зусилля на здійснення когнітивної 

діяльності, де надзавданням є формування усвідомленого і нагально 

необхідного підходу до читання (читання як тренд, читання як чинник 

престижу), коли акцент буде зроблений на створенні необхідної моделі 

взаємодії читач-видавничий продукт, читач-видавець і читач-

книгорозповсюджувач через  застосування мотиваційних експліцитних та 

імпліцитних маркерів, які збуджуватимуть рефлексії у форматі інтегральних 

операцій з обробки актуальної інформації та компетенцій. 

Засвідчено ефективність поліплатформної моделі ведення бізнесу як 

унікального шансу розширити аудиторію і відповідати на потреби часу. 

Простежено, що дигіталізація активно впливає на життя сучасного суспільства, 

а також на видавничу галузь, актуалізуючи  слухову і візуальну культури. 
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Розділ 3.  

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 

У КНИЖКОВІЙ СПРАВІ 

 

 

3.1 Інноваційні книжкові продукти як альтернатива традиційній 

кодексній формі 

 

3.1.1. Електронні видання 

«Книга — це об’єкт культури, який зазнав безліч змін за свою історію. 

Перші відомі книги — глиняні таблички — з’явилися більше п’яти тисяч років 

тому. Поступово, з розвитком технологій, люди почали використовувати сувої, 

потім прийшов час манускриптів — рукописних книг, які виготовлялися з 

пергаменту. Але всі серйозні прориви відбувалися в книгодрукуванні в часи 

індустріальних і технологічних революцій. Кардинальна зміна книги вперше 

сталася, коли Йоганн Гутенберг винайшов друкарський верстат. Друга 

відбувається на наших з вами очах, і поштовхом до неї послужили цифрові 

технології» [207]. Появу електронних видань, спровоковану часом та 

інтенсивністю науково-технічного розвитку, представники світового 

книговидання сприймають неоднозначно. Її без перебільшення можна назвати 

найбільшим випробуванням на витривалість і винахідливість для друкованої 

книги. Ця інновація з’явилась під детермінованим впливом політичних та 

економічних подій, що призвели до кардинальних змін у світогляді, 

спровокувавши виникнення почуття непевності й нестабільності у видавничій 

галузі країн Східної Європи, викликаючи переоцінку цінностей, зміну бізнес-

моделей, спричинивши перебування видавців у постійній напрузі, з посиленням 

відчуття небезпеки для бізнесу. 

Підтримується цей ефект завдяки постійному протистоянню електронного і 

друкованого видань, яке триває останні десятиліття. Хоча основні завдання з їх 

просування виявляються спільними: заохочення людей до знайомства з книгою, 
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залучення до цього процесу якомога ширшої аудиторії, підвищення рейтингу 

процесу читання серед інших способів проведення вільного часу. А. Сосніна 

слушно наголошує, що: «електронні книги настільки глибоко й органічно 

увійшли в наше життя, що ООН включило мобільне читання в свою програму з 

підвищення грамотності населення країн третього світу. Більш того, фахівці 

ООН в ході досліджень мобільного читання з’ясували, що люди, які віддають 

перевагу читанню електронної книги, читають більше і частіше, ніж любителі 

паперу. Мобільні пристрої не тільки стали поштовхом до збільшення обсягу 

читання, а й змінили саму книгу»
42

. Попри те, що електронна і друкована книги 

мають єдиний об’єкт впливу, вони перебувають у постійному процесі латентного 

конфлікту, намагаючись витіснити конкурента, а це призводить до появи 

деструктивних явищ.  

Можна стверджувати, що спочатку електронне книговидання сприймалось 

позитивно, як спосіб активного залучення до читання якомога більшої аудиторії 

за допомогою використання різних носіїв інформації. Учені і фахівці галузі 

реагували на появу даного способу донесення тексту до читача по-різному. Одні 

намагаються будь-що зберегти чистоту видавничого ринку, критикуючи появу 

електронної книги, пророкуючи їй швидке зникнення або незначне місце в галузі 

(Н. Богданова, К. Сухоруков). Інші, драматизують ситуацію і висувають ідею 

про еру електронної книги, сповіщаючи про апокаліптичні наслідки 

протиборства електронних та друкованих видань (Н. Бейкер, Р. Дарнтон, 

Г. Яшина). Саме Р. Дарнтон у статті «Розправа над книгою» доводить існування 

реальної небезпеки знищення книги. Існує й третя точка зору, що фіксує 

гібридне зрощення, або «гібридний союз», електронної і друкованої книги 

(М. Мак-Люен). В. Теремко влучно зазначає: «більшість видавничого 

співавторства сприймає електронну книжність як чужорідну своїй ментальності 

та агресивну стихію, ділову необхідність, але не як простір фахових пристрастей 

і уподобань» [403, с. 11]. Оптимісти, не драматизуючи ситуацію, висувають тезу 

                                                 
42 Интерактивная книга: как мобильные устройства меняют лицо книги  [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=116435&lang=ru&rubricId=2 
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про лояльне співіснування електронної і друкованої книги за принципом 

взаємодоповнення.  

Явище електронного книговидання у різний час і з різною інтенсивністю 

вивчали В. Агеєв, І. Баренбаум, С. Бушуєв, Г. Василенко, В. Вуль, О. Гвоздкова, 

Р. Гіляревський, В. Добровольський, В. Леонов, А. Лисенко, Т. Майстрович, 

В. Маркова, І. Погореловська, Р. Тлеукеєва, В. Теремко, І. Чикунов. У 

книгознавців інтерес до електронної книги активізувався з 1997 р., коли вийшла 

стаття Р. Гіляревського «Електрона книга: сучасний стан та перспективи 

розвитку», де автор стверджує, що «обговорення цієї перспективної форми 

книговидання з вітчизняними книгознавцями зазвичай наштовхується на їхнє 

прагнення вивести електронну книгу за межі об’єктів вивчення книгознавства. 

Вони мотивують його неправомірністю метафоричного вживання терміна 

«книга», оскільки мова в даному випадку йде про прикладні комп’ютерні 

програми, призначені для читання машиною файли і бази даних. На їхню думку, 

книга повинна бути портативною і не вимагати спеціальних пристроїв для 

використання, а ці умови в електронній книзі не виконуються. Але в 

англомовному світі термін «electronic book» широко використовується не тільки 

в сфері інформаційних технологій, а й у книговидавничій справі та в 

книгознавчих текстах» [158, с. 51-52].  

Р. Гіляревський вважає, що «електронну книгу доцільно розглядати саме в 

книгознавчому аспекті, оскільки книгознавство у всіх розвинених країнах вже 

перейшло і у нас все більше переходить на електронний набір. При цьому, на 

жаль, далеко не завжди використовується багатовіковий досвід книжкової 

культури, що склався під впливом психофізіологічних особливостей сприйняття 

тексту людиною. Щоб не втратити цю культуру, потрібно впроваджувати 

найкраще з накопиченого досвіду в нову інформаційну технологію. А хто ж 

зробить це краще, ніж книгознавці?» [158, с. 52]. Таким чином, Р. Гіляревський 

«переконаний в тому, що для книгознавства як для особливої наукової 

дисципліни особливого значення набуває вивчення проблем, що виникають у 
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зв’язку з швидким впровадженням і розвитком в інформаційному суспільстві 

електронної книги» [158, с. 60]. 

Аналогічної думки дотримується російський книгознавець І. Баренбаум, 

який досліджує електронні видання як об’єкт редакційно-видавничої справи, 

бібліотечної справи і робить висновок про необхідність її вивчення загалом у 

рамках книгознавства як науки: «Електронна книга, відеокасети займають дедалі 

більше місця в асортименті книгарень. Відеокасетами торгують так само, як і 

традиційними творами друку. Електронну книгу купує переважно молодь, але до 

неї звертаються і представники старших поколінь. У відеокнизі є низка переваг 

порівняно з традиційною книгою. Поєднуючи зоровий образ, звук, колір, вона 

дозволяє повертатися до переглянутого, зупиняти зображення, тобто володіє 

якостями, властивими і традиційній книзі. Таким чином, у завдання 

бібліополістики як розділу книгознавства входить вивчення електронного каналу 

комунікації, і в даному випадку електронна книга стає об’єктом книгознавства» 

[99, с. 11]. Науковці мають рацію, але електронні видання не можна розглядати 

як об’єкт дослідження тільки однієї галузі науки, що може спровокувати її 

розуміння не як глобального явища, яке вплинуло на книговидання, а як ще один 

канал поширення контенту. 

В. Вуль вважає, що в процесі еволюції книги варто говорити про 

кардинальність змін тільки після появи у вжитку поняття «машинний носій», що 

став електронним засобом тривалого зберігання інформації, «на якому записано 

видання в цілому або його частина. Найчастіше інформація зберігалася на 

магнітному носії: магнітній стрічці чи магнітному диску. Однак такі носії 

залишалися недосконалими: надійність зберігання і щільність запису інформації 

були низькі. Тому такі засоби у видавничій практиці використовувалися досить 

рідко. У більшості вітчизняних видавництв процес підготовки видань 

ґрунтувався на використанні «паперових» технологій» [148, с.14]. Поява 

електронних засобів була кроком на перспективу, стратегічно і технологічно ще 

невдалі для видавничого контенту носії стали поштовхом для подальших 

пошуків, які значно активізувалися наприкінці ХХ ст., коли починається швидке 
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вдосконалення і розвиток електроніки та комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

Р. Гіляревський, В. Маркова  порушують питання про необхідність 

ідентифікації термінів «електронна книга», «електронні видання», визначення 

правомірності вживання терміна «книга» до електронного видання. Консенсу 

серед науковців так і не досягнуто, будемо використовувати зафіксований у 

видавничому стандарті термін «електронне видання».  

В. Вуль у підручнику «Електронні видання» накреслює еволюцію розвитку 

електронних видань, зазначаючи: «спочатку електронним виданням, що 

розповсюджувались мережею, був потрібен персональний комп’ютер. Якщо ж 

електронне видання було підготовлене на компакт-диску, то додатково був 

потрібний дисковод для читання компакт-диска. Таким чином, видання на 

нематеріальному носії або електронне видання не може бути прочитане 

безпосередньо — потрібно спеціальне додаткове обладнання, щоб зробити таке 

видання видимим для людського зору або забезпечити його візуалізацію. Далі 

поняття «електронні видання» стало включати в себе тексти книг, журналів і 

газет, розповсюджувані в будь-якому текстовому чи іншому форматі, наприклад 

у гіпертекстовому (html) або архівуючому форматі (zip, arj, rar, winzip та ін.). В 

останнє десятиліття XX століття в складі електронних видань стали 

застосовуватися ще й мультимедійні компоненти, під якими маються на увазі 

цифрові звукові або відеофрагменти, а також анімаційні вставки в основну 

частину видання. В результаті електронні видання стали засобом комплексного 

інформаційного впливу на людину, порівнянного з радіо, кіно і телебаченням, а в 

чомусь навіть перевершує ці важливі засоби масової комунікації. В останні 

декілька років з’явились мережеві електронні видання» [148]. 

В Україні випуск електронних видань регламентується національним 

стандартом ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні 

відомості». Білоруські та російські видавці користуються стандартом ДСТ 7.83-

2001 «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості». «Електронне 

видання» визначене у стандарті як «електронний документ, який пройшов 
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редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для 

розповсюджування в незмінному вигляді» [5,  с. 2]. Визначення, зафіксовано в 

ДСТУ 7157:2010 є достатнім для розуміння сутнісного наповнення поняття. 

Проте необхідно зазначити, що електронне видання повинно передбачати 

можливість використання на різноманітних пристроях з різними технічними 

характеристиками та відмінними властивостями (наявність широкого спектра 

розмірів екранів з різною роздільною здатністю, відсутність можливості  

відтворювати мультимедіа (читацькі пристрої з екранами на основі електронних 

чорнил надзвичайно повільні для відтворення відео або мультиплікації), 

нездатність відображати кольори), тож непрогнозованість отримуваного читачем 

тексту є найбільшою небезпекою для видавця, який прагне детермінованості 

результату, попри те, що він має задовольняти попит якомога більшої кількості 

читачів із будь-якими пристроями для відтворення контенту. Матеріальний 

складник не дає змоги видавництвам оснащувати видання типовим набором 

профілів для використання на різних типах обладнання.  

Суттєве значення має поділ електронних видань за наявністю друкованого 

еквівалента: електронний аналог друкованого видання та самостійне електронне 

видання. «Електронний аналог друкованого видання — електронне видання, що 

в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування 

на сторінці тексту,  ілюстрацій, посилань, приміток тощо» [5,  с. 2]. «Самостійне 

електронне видання — електронне видання, що не має друкованого аналога» [5,  

с. 3]. 

За технологією використовування в стандарті виокремлено видання 

локального (внутрішнього або обмеженого користування), мережевого і 

комбінованого використовування.  

Поява електронної книги як пристрою та електронних видань як нового 

формату відтворення контенту, а також її популярність були обумовлені не 

тільки швидкими темпами розвитку науково-технічного прогресу, а й зниженням 

культури читання, прискоренням життєвого темпоритму, збільшенням кількості 

способів проведення дозвілля, ущільненням можливостей наповнення вільного 
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часу, де друкована книга частково стала засобом стримування, архаїзації, а 

електронна давала змогу розширити можливості. Для її утвердження на ринку 

знаковою стала масовізація електронних пристроїв для  читання. Загалом 

перевага електронної книги як носія контенту полягає в можливості мобільно 

задовольняти потребу у читанні з мінімізацією простору для зберігання видань, 

компенсувати асортиментну та фактичну нестачу паперових книг у багатьох 

регіонах, розширювати доступ до книг без прив’язки до регіону та наявності 

розповсюджувача. 

Потрібно також відзначити деякі переваги електронного видання. 

Найбільша — це економічний складник, адже електронна книга — це лише 

цифрова копія, яка може мати окремий носій (CD/DVD диск, Flash-накопичувач, 

SD-картка), а може зберігатись як звичайний файл, поряд із багатьма іншими 

електронними книгами та іншими файлами на вбудованих носіях персональних 

комп’ютерів. Процес виготовлення електронного видання — це етап класичної 

редакційно-видавничої підготовки. Отриманий файл у форматі PDF видавці 

використовують з подвійною метою: як формат електронного видання і як 

формат для передавання верстки до друку. При поширенні електронного видання 

витрати на друк паперового аналогу відсутні, так само як і витрати на 

додруковування накладу та його тиражування. Водночас надзвичайна легкість 

копіювання є суттєвим недоліком використання електронного видання: читач, 

купуючи одне електронне видання, «отримує» нескінченну кількість майже 

безкоштовних копій. Цю проблему вивчав В. Теремко у статті «Стратегічні 

виклики друкованій культурі в електронну еру»: «Ця проблема — серед 

найконфліктніших та найменш відрегульованих технологічно, організаційно, 

юридично. Найдратівливіша її складова — наповнення Інтернету текстами без 

дозволу їхніх авторів і правовласників. В останні роки туди перекочував 

актуальний асортимент видавництв із тотальним порушенням законодавчих 

норм та імперативів ділової етики» [400, с. 14]. Вирішення проблеми 

розповсюдження неліцензійних копій видання вирішується на сучасному етапі 

через використання технології DRM (Digital Rights Management) або її аналогів. 
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Ця технологія пов’язує матеріал електронного видання, його носій та програмне 

забезпечення для відтворення таким чином, що лише комбінація усіх трьох 

перевірених компонентів дає змогу отримати розкодований матеріал, усі інші 

варіанти дають лише некорисні дані. «Таким чином, системи DRM спрямовані на 

автоматизацію процесу ліцензування творів та забезпечення чіткого виконання 

умов ліцензій»
43

 [245, с. 216]. 

Варто зазначити, що переваги електронної книги полягають у існуванні 

реальної можливості швидкого доступу до контенту без прив’язки до місцевості, 

а також у користуванні одним каналом отримання доступу до видань 

(інтернетом), що локалізує і зменшує час пошуку необхідного видання та дає 

можливість отримати додаткові супутні послуги (отримання права на 

ознайомлення з анотаціями, відгуками, коментарями). Основна її мета — теж 

знаходиться в площині заохочення людей до читання, тобто популяризації 

книги, хоч і не на традиційному носії. Твердження це обґрунтоване і базується на 

опитуваннях, проведених у різних країнах світу. Респонденти повсякчас 

наголошують на посиленні уваги до інтернету як способу проведення вільного 

часу й отримання інформації, це підтверджується і даними з опитування, яке 

проводилось на російському видавничому ринку компанією TNS. Зокрема, було 

засвідчено скорочення аудиторії активних читачів книг до 35-40%: «на фоні 

спаду в індустрії одна з категорій книжкової продукції переживає помітне 

зростання — це книги електронні. Відповідно до практично одностайної думки 

експертів, ринок електронних книг у Росії (як і у країнах Західної Європи та 

США (примітка автора)) щорічно подвоюється. Експоненціально зростання 

продажів цифрових книг у Росії непогано корелюється з аналогічними темпами у 

США і Західній Європі. І хоча прямих даних про обсяги продажу ніхто з 

основних гравців ринку офіційно не оголошує, його темпи підтверджуються 
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опосередковано»
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. Загалом популярність електронних видань серед населення у 

різних країнах детермінується кількома факторами: поширеністю інтернету, 

доступністю пристроїв для читання та контенту, а також культурою суспільства. 

З метою визначення того, скільки уваги приділяється електронним 

виданням у країнах Західної і Східної Європи, варто навести оперативні 

статистичні дані, які, як вже зазначалось, є умовними, але дадуть можливість 

приблизно уявити її популярність у цьому регіоні. Рівень поширеності 

електронної книги у Білорусі можна назвати незадовільним: її переважно можна 

придбати на закордонних сайтах, а національний виробник контенту перебуває у 

стані стагнації.  

Поступово з’являються перші спроби долучитись до ринку електронного 

книговидання як серед приватних видавництв, так і з боку держави, яка виявила 

наміри, за твердженням міністра культури Т. Стружецького, створити 

Національну електронну бібліотеку. На сучасному етапі цей намір зреалізований 

у форматі запровадження інноваційної організації інформаційного 

обслуговування на базі віртуального читацького залу Національної бібліотеки 

Білорусі. До того ж через статті державного бюджету рекомендується 

запланувати придбання лабораторії з оцифровування книжкового фонду. Серед 

приватних спроб сприяти розвитку електронного книговидання є досвід 

функціонування нечисленних електронних бібліотек, наприклад, «Беларуская 

палічка» (http://www.knihi.com).  

Серед білоруських видавців досвід виготовлення національного 

електронного продукту мають: «Вышейшая школа» (у видавничому портфелі 

якої електронні видання з’являються з 2008 р.), «Дикта», «Книжный клуб 

любителей книги», «Харвест» та ще кілька гравців. Мультимедійні видання, як 

спроба генерування інноваційних форм подачі інформації, представлені у 

каталозі видавництв «Дикта», «Початкова школа». Загалом білоруські видавці 

наголошують на недоцільності оцифровування друкованих книг, що може 
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призвести до руйнування видавничої системи і неможливості створювати 

мультимедійну книгу через брак у видавництвах фахівців. 

Російський ринок електронного книговидання демонструє більш 

оптимістичні реалії і має кращі прогнози на майбутнє. Найбільшими 

агрегаторами та роздрібними ритейлерами електронного контенту в РФ можна 

вважати «ЛитРес» (в асортименті понад 750 тис. видань), «Bookee.ru» (в 

асортименті 12 351 видання), «Ozon.ru» (в асортименті 89 435 видання), 

«Bookmate» (в асортименті понад 500 тис. видань). За даними дослідження 

агентства inFOLIO Research Group у 2011 р. в авторизованому доступі на 

російському ринку перебували понад 58 тис. найменувань, у неавторизованому 

— 262 тис. Попри наявність низки офіційних розповсюджувачів електронного 

контенту, ринок все ж відчуває асортиментний голод, який компенсується 

ресурсами неавторизованої дистрибуції (наприклад, ресурс «Либрусек» — 110 

тис. найменувань). Неавторизовані розповсюджувачі, завдяки безкоштовному 

контенту, руйнують налагодженні канали легального продажу книг. Електронні 

видання представлені в асортименті російських видавництв «Альпина 

Диджитал», «Эксмо», «АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», 

«Питер», «Университетская библиотека». 

Характер розвитку російського, а також польського видавничих ринків має 

чимало спільного з тенденціями розвитку галузі в західноєвропейських країнах, 

загалом зберігається властива їм консервативність, а також направленість на 

підтримку друкованих книг та намагання подолати нелегальний контент. Ставка 

роялті на книги становить 40 % від вартості видання. Процес ціноутворення на 

електронний контент кардинально відрізняється від цього процесу для 

друкованих аналогів, бо ціни на книги може або встановлювати одноосібно 

автор (така форма передбачена в магазинах «Ozon» і «Wexler»), або визначати за 

обопільною згодою автор і розповсюджувач (в магазині «ЛитРес»). На 

американському ринку діє інша модель, де розповсюджувач електронного 

контенту самостійно формує ціну на видання (така форма передбачена в 

магазині «Amazon»), що неоднозначно сприймають гравці ринку. Термін 
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договору передавання книги у користування заздалегідь не фіксований 

(стандартно — 5 років).  

Електронна книга в Польщі має помірну популярність серед населення, 

адже ціни на друковану книжкову продукцію менші за ціни на електронну. Дещо 

уповільнює розвиток 23 % податок на електронні видання, що стає предметом 

дискусії між суб’єктами видавничої галузі та державою. У цій країні піратство в 

сфері електронних книг майже відсутнє. Найбільшими дистриб’юторами 

електронних видань на польському ринку є «Virtualo» (дочірня компанія 

«Empiku»), «Woblink.com» (власник «Znak»), «Legimi», «Publio.pl», 

«Empik.com», «Bezkartek.pl». Каталог електронних видань «Empik.com» подає 31 

категорію загальною кількістю 40020 видань. Каталог магазину «Woblink.com» 

нараховує 35 категорій загальною кількістю 16 200 видань. Інтернет-магазин 

«Publio.pl» представляє електронні видання в 41-й категорії загальною кількістю 

28 473 одиниці.  

Попри стабільне зростання відсоткових показників реалізації електронних 

видань видавці занепокоєні пошуком нових ефективних моделей продажу. 

Електронний контент виготовляють як універсальні, так і спеціалізовані 

видавництва: «Prószyński i S-ka», «Drageus», «Amber», «Wydawnictwo 

Dolnośląskie», «Wydawnictwo Siedmioróg», «Wydawnictwo Nasza Księgarnia», 

«Burda Publishing Polska», «Zwierciadło», «Świat Książki», «Bellona», 

«Wydawnictwo Sonia Draga». Видання переважно представлені у 2-х найбільш 

розповсюджених форматах (mobi, epub), які можуть бути доповнені pdf-

форматом.  

В Україні ситуація на цьому ринку є незадовільною: видавнича галузь, як і у 

всьому світі, переживає реструктуризацію на тлі змін споживацької поведінки, 

що спонукає до оперативного реагування на нові запити з метою компенсування 

низькорентабельних сфер діяльності. Серед студентів 1-го та  4 курсів 

бакалаврату спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Інститут філології та масових комунікацій Відкритого університету розвитку 
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людини «Україна»; філологічного факультету Донецького національного 

університету у 2012-2013 рр. проведене опитування щодо їх ставлення до 

електронних видань та їх місця на видавничому ринку. Респондентам було 

запропоновано дати відповідь на вісім питань: «В моєму розумінні електронна 

книга — це», «Якими пристроями Ви користуєтесь для читання електронних 

книг?», «Яку літературу зручно читати у форматі електронної книги?», «Яку 

літературу не зручно читати у форматі електронної книги?», «Чи є в Україні 

електронна книга як вид видання?», «Назвіть способи продажу електронної 

книги, які Ви знаєте?», «У чому полягає зручність користування електронною 

книгою?», «Коли має виходити електронна книга після виходу новинки на 

видавничий ринок?».  

Перше питання щодо розуміння поняття електронна книга стало найбільш 

обговорюваним і виявило існування наступних тлумачень терміна: гаджет, який 

дозволяє відтворювати текст книги — 70 % опитаних, текстовий документ, який 

читається через електронний пристрій — 97 %, самостійне видання у вигляді 

електронного запису інформації — 35 %, аналог реально існуючих друкованих 

видань — 43 %. Серед пристроїв, які найчастіше використовують для читання 

електронних видань були названі: комп’ютер — 39 %, мобільний телефон — 24 

%, ноутбук та нетбук — 17 %, смартфон — 4 %, планшет — 7 %, рідер для 

читання книг — 9 %. Популярною для читання у форматі електронної книги 

респонденти називали: художню літературу — 52 %, навчальну літературу — 34 

%, науково-популярну літературу — 12 %, книги, які недоступні у друкованому 

варіанті — 2 %. До видань, які не зручно читати у форматі електронної книги 

респонденти відносять: наукову літературу – 46 % (мотивується це 

неможливістю підкреслювати, виділяти, дописувати коментарі), навчальну – 15 

%, дитячу – 24 %, довідкову – 4 %, художню – 7 %,  мистецьку — 4 %. 

Суперечливим і найбільш складним до визначення виявилось питання:  «Чи є в 

Україні електронна книга як вид видання?: немає — 5 %, є — 73 %, частково є — 

22 %. Серед каналів продажу електронних видань було названо: універсальний 

книжковий інтернет-магазин – 14 %, спеціалізований інтернет-магазин – 42 %, 
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неавторизовані ресурси Інтернету – 40 %, інші канали – 6 %. Серед зручності 

користування електронними виданнями називають: ергономічність – 10 %,  

мобільність – 11 %, зручність пошуку інформації – 20 %, зберігання великого 

обсягу інформації – 45 %, інші – 14 %. Щодо часу виходу на ринок електронного 

видання відносно до друкованого: не звертаю уваги – 45 %, до виходу 

друкованої книги – 13 %, паралельно з виходом друкованої книги – 24 %, після 

виходу друкованої книги – 18 %.  

Ключовими гравцями на ринку українського електронного книговидання є 

«Ранок», «Основа», «Кальварія», «Клуб семейного досуга».  Продавати 

продукцію можна через інтернет-магазини, сайти видавництв, а також через 

контент-площадку компанії «PocketBook International». З’являються 

спеціалізовані видавництва, що пропонують послуги з виготовлення 

електронних видань («Адверта», мультимедійне видавництво «Strelbooks»). 

Найбільш інтенсивним є розвиток ринку електронних книг у США, 

аналітики переконливо доводять, що саме він задає напрямок розвитку для 

всього світу, продукує посилене прагнення до постійного оновлення онлайн-

ресурсів, розширення асортименту електронних книг, їх конвергенцію з ринком 

друкованих видань, випуск видавцями власних рідерів. За даними Асоціації 

американських видавців, за 2013 р. приріст ринку електронної книги порівняно з 

показниками 2010 р. становив 137,9 відсотків. Країни Західної Європи 

демонструють більший консерватизм у діяльності видавничого ринку, основна 

мета електронного книговидання тут — підтримка друкованої книги, посилення 

інтересу до неї, проте поступово пріоритети змінюються, що сприятиме 

збільшенню частки електронної книги на ринку. 

Одним із провідних користувачів електронних книг у країнах Західної 

Європи є Велика Британія. З появою нових технологій видавнича справа країни 

зазнала численних змін. Найбільшим розповсюджувачем електронних книг у 

Великій Британії називають «Waterstones». Поступово список розширився за 

рахунок нових гравців, наприклад, «Bloomsbury». У країні виготовлення 

електронних видань здійснюють не лише книговидавничі організації. Створити 
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власну електронну книгу дають можливість сервіси спеціальних сайтів, де можна 

поетапно зробити з відредагованого авторського оригіналу електронну книгу, 

обравши певне програмне забезпечення та дизайн. 

Попри більшу зацікавленість читачів електронним контентом, темпи 

запровадження цієї інновації на східноєвропейському ринку значно 

поступаються західноєвропейським. Ключові проблеми залишаються спільними: 

питання оцифровування вже виданих книг, збереження авторських прав та 

дотримання інших законодавчих норм; розробка і запровадження технологій для 

підготовки, виготовлення, просування і продажу електронних книг і приведення 

їх у відповідність до реалій ринку. Проте причини гальмування процесу 

ліцензійного оцифровування книг є різними: країни Західної Європи зіткнулись з 

проблемою недосконалості законодавства і неможливості в усіх ситуаціях 

зберегти авторські права, у країнах Східної Європи це пов’язано передусім з 

низьким попитом на платну електронну версію книги, інші причини є 

другорядними.  

«Європейські, американські та японські (у цій країні діє асоціація видавців 

електронної книги) видавці вже пересвідчилися, що Інтернет має для них 

«могутнє стратегічне значення». Правда, більшість із них поки що працює на 

перспективу, бо лише деяким вдається «по-справжньому заробляти гроші на 

електронних виданнях». Видавцям вітчизняним спершу доведеться це 

усвідомити, а після того визначитися щодо фундаментальних стратегій розвитку: 

зосереджуватися тільки на друкованій книзі чи, не полишаючи роботи з нею, 

розвивати електронну книгу і гібридні продукти, а може — тільки електронну 

книгу; формувати в мережі власне клієнтське середовище, виходити на прямі 

відносини з покупцями чи і надалі послуговуватися дистрибуційними 

можливостями партнерів, які часто діють і як конкуренти. Очевидно, новий 

стратегічний контекст формуватиметься на основі автономних і конвергентних 

моделей, співвідношення яких залежатиме від компетенції, можливостей, 

амбіцій, успішних і гірких уроків» [403, с. 11]. 
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Проте всі зазначені проблеми все ж дають змогу електронній книзі 

розвивати свій рекрутерський потенціал через розширення контенту, збільшення 

можливостей для задоволення читацьких уподобань, а тому запроваджуються 

нові орієнтири і стандарти діяльності суб’єктів видавничого ринку. Радикально 

змінюється ставлення людей до потенціалу паперової книги, відбувається 

стимулювання й активізація у читача нових потреб. Можна без перебільшення 

стверджувати, що світова видавнича галузь почала відчувати вплив 

провокативних технологій та стратегій, які переорієнтовують уявлення про 

процес читання книги з негативної полярності на позитивну, що провокує 

поступове зростання зацікавленості нею. 

У контексті попередніх роздумів вмотивовано звучить твердження 

В. Теремка: «Можна по-різному оцінювати привнесені цифровою культурою 

переваги, ризики і загрози, але нікуди не подітися від її реальності. Сприймати 

електронну книгу як новомодну і швидков’янучу банальність було б надто 

легковажно і фахово некомпетентно. Раціональніше — визнати, що вона є одним 

із найхарактерніших артефактів глобалізованого інформаційного світу. З нею 

пов’язані погляд на змістове наповнення книги як на електронний контент і 

відповідне цьому творення її елементів, а також нова специфіка читання. В ній 

одні фахівці вбачають передумови піднесення видавничої справи на рівень 

потреб сучасної цивілізації, інші — деградаційні тенденції і джерело ще 

непізнаних психокультурних проблем. На цій основі виростає переконання, що 

поступове звуження сфери функціонування, статусна трансформація традиційної 

(друкованої, паперової) книги, переструктурування видавничої діяльності, 

зорієнтованість уваги авторів, видавців, дистриб’юторів і в простір новітніх 

медіа — цивілізаційна даність теперішніх днів. А обміління, вичерпаність деяких 

донедавна капіталоносних джерел — стимул до пошуку авторами, видавцями 

інноваційних способів діяльності» [403, с.11]. 

Логічно припустити, що вибір людиною способу отримання інформації і 

носія для читання залежить від її психологічних особливостей та матеріальних 

можливостей. Отже, реконструювання людських потреб у сприйнятті інформації 
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змушує замислюватись над застосуванням мотиваційних та емоційних стратегій 

впливу. Електронна книга найповніше вбирає їх у себе, надаючи у 

розпорядження широке коло каналів репрезентації тексту. Читач чи не вперше 

отримує реальні механізми регулювання інформаційних потоків, а також змінює 

мотиваційну основу і стає найсильнішим інноваційним викликом як з позицій 

технологій, так і з позицій стратегічної новизни. 

 

 

3.1.2. Інтерактивні видання 

Інтерактивність на сучасному видавничому ринку дослідники визнають 

важливим фактором створення контенту, який забезпечує налагодження 

взаємодії між автором і читачем або книгою і читачем. Особливу увагу до неї 

помічаємо у працях Л. Городенко, А. Нікітенко, В. Лупенко, К. Мосюнзь, 

Т. Малкович, І. Недогибченко, А. Санченко, О. Старостіної, Ю. Угрюмової, 

О. Шипелик. Більшість із названих дослідників розглядають передусім 

електронні інтерактивні видання, тоді як друкована інтерактивна продукція 

залишається поза увагою вчених.  

Вважаємо за доцільне наголосити на необхідності розрізняти друковані 

інтерактивні видання та електронні інтерактивні видання. Недостатню увагу з 

боку дослідників до друкованих інтерактивних видань пояснюють М. Лукіна та 

І. Фомічова, які зазначають: «інтерактивність як принцип двосторонньої 

взаємодії спочатку властива інтернет-технологіям» [279, с.89]. Під час 

характеристики її типологічної реалізації це дає можливість розглядати наведену 

ознаку як зв’язок між редакцією мережевих мас-медіа та їхньою потенційною 

аудиторією.   

Інтерактивність доцільно інтерпретувати в ідеологічному, техніко-

технологічному і стратегічному аспектах, тоді як сучасні дослідники 

зосереджуються тільки на перших двох. «Ідеологічний рівень інтерпретує 

інтерактивність як «додану можливість» нових мас-медіа. Автори задіюють 

неолібертіанську інтерпретацію інтерактивності, засновану на уявленні 
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користувача як споживача. Інтерактивність в даній моделі постає як 

максимізація вибору споживача медіатекстів»
45

. У книговиданні вона втілюється 

в ідеї вдосконаленого контенту, де книга стає не тільки джерелом отримання 

інформації, а й розвагою і способом активізації відчуттів. Другим рівнем 

інтерпретації інтерактивності називають техніко-технологічний, де 

«інтерактивність розуміється як можливість користувачів безпосередньо 

переглядати і змінювати тексти та зображення»
46

. Вжита авторами лексема саме 

в цьому визначенні є недоречною, бо читач не редагує текст та/або зображення, а 

лише впливає на його відображення шляхом вводу (натискання кнопок 

клавіатури, активування елементів керування маніпулятором «миша», тощо). 

Важливо виокремлювати і стратегічний рівень, який має бути домінуючим у 

розумінні інтерпретації інтерактивності. Сукупне стратегічне значення 

інтерактивності полягає у спростуванні уявлення про книгу як обмежене 

авторським текстом і напередзаданою кількістю сторінок джерело знань. 

Унікальність полягає у наданні читачеві, вперше з часів створення книги, 

можливості отримувати додаткові матеріали, які можуть розширювати або 

пояснювати основний текст; а у випадку використання інтерактивного видання 

на пристроях, під’єднаних до всесвітньої мережі інтернет, використовувати 

розширені матеріали, підготовлені видавцем. 

Багатозначність поняття «інтерактивне видання» дає змогу застосовувати 

його для характеристики як друкованих, так і електронних видань. Друковане 

інтерактивне видання — це видання, в якому читач отримує можливість 

взаємодіяти з виданням через нестандартні видавничі рішення, реалізовані за 

допомогою новітніх поліграфічних технологій з метою отримання інформації 

через тактильні й звукові канали. Інтерактивність у виданнях досягається через: 

 нестандартну конструкцію книжки;  

                                                 
45 Никитенко А. А. Стратегии интерактивного взаимодействия в сетевых версиях печатных изданий [Текст] // 

Современная филология: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.).  — Уфа: Лето, 2011. — С. 

250-254. – С. 250. 

46 Там само С. 250. 
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 використання різних витратних матеріалів у процесі створення 

книжкового блоку;  

 додавання звукових модулів, електронних вставок (світло, звук, 

зображення, відео); 

 застосування керованих механічно активних елементів; 

 використання світлочутливих фарб, тактильних вклейок, вибивок 

(поворотних елементів віконцевого формату, клапанів), тощо.  

Основне завдання інтерактивних друкованих видань — досягти подвійної 

мети: донести інформацію і реалізувати суто маркетингову (у випадку з 

літературою для дорослих) або маркетингово-естетично-пізнавальну функції 

(дитяча література). Специфіка проектування і редакційно-видавничої 

підготовки інтерактивного друкованого видання для дітей та його 

поліграфічного виконання зумовлені психофізичними особливостями вікових 

потреб дитини в ігровій діяльності. Інтерактивні друковані книги можна 

класифікувати за типом матеріальної конструкції видання та за типом 

використаних інтерактивних елементів.  

Різновиди інтерактивного видання за типом матеріальної конструкції 

регламентуються державними стандартами. У російському ДСТ 7.60-90 

«Видання. Основні види. Терміни і визначення», українському ДСТУ 3017-95 

«Видання. Основні види. Терміни і визначення» виокремлено вісім різновидів 

книжок-іграшок:  

1. книжка-ширмочка; 

2. книжка-гармошка;  

3. книжка-вертушка;  

4. книжка з ігровим задумом;  

5. книжка-панорама;  

6. книжка-забавка;  

7. книжка-фігура;  

8. книжка-саморобка.  
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Необхідно доповнити наведену класифікацію і додати книжку-розмальовку, 

бо вона побудована за принципом необхідної взаємодії читача з виданням через 

виконання завдань і прочитування історії за ілюстрацією. 

Вважаємо, що для розуміння специфіки інтерактивних книг обов’язково 

необхідно розробити класифікацію за типом використаних у них інтерактивних 

елементів. Пропонуємо виокремлювати такі різновиди: 

1. звукові: 

 механічні звукові ефекти, 

 електронні звукові ефекти; 

2. візуальні: 

 світлові, 

 зображальні, 

 відео; 

3. тактильні: 

 текстурні, 

 формні, 

 консистенціальні; 

4. кінематичні: 

 роторні, 

 об’ємні,  

 лінійні,  

 механічні; 

5. нюхові; 

6. комбіновані. 

Інтерактивне друковане видання — це спосіб створити «олюднену» або 

живу книгу, з якою читач зможе взаємодіяти, отримуючи додатковий досвід, 

досягається такий ефект за допомогою різних інтерактивних елементів, що 

наділені власним функціоналом. 

Тлумачення поняття «інтерактивне електронне видання» наведене у ДСТУ 

7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості», де 
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електронні видання за характером взаємодії з користувачем поділяються на 

детерміновані і недетерміновані. «Інтерактивне або недетерміноване електронне 

видання — електронне видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії з яким 

визначає сам користувач за алгоритмом, заданим видавцем» [1, с. 6]. Деякі 

положення визначення є не точними, приміром, у визначенні вказано, що 

«параметри, зміст … визначає сам користувач» [1, с. 6], але інтерактивне 

видання не може надати користувачеві більше матеріалу (змісту) ніж 

передбачено за задумом у процесі підготовки контенту видавничого продукту. 

Зазвичай видавець додає до видання всі надані автором і узгоджені в період 

редакційно-видавничої обробки авторського рукопису матеріали, але в 

інтерактивному електронному виданні певна, наперед визначена, частина 

матеріалів спочатку прихована, і лише прописаний алгоритм дій користувача 

призводить до відображення прихованих блоків. Можна зазначити, що 

інтерактивне електронне видання може згенерувати (створити) новий контент, 

але подібні властивості притаманні програмному забезпеченню, що переводить 

об’єкт дослідження до іншої категорії, категорії програмного забезпечення. 

Суперечливими виглядають твердження і про можливості користувача 

обирати параметри видання, бо більшість параметрів задає саме видавець 

(формат аркуша, використані шрифти тощо). Доцільніше було б говорити про 

отримання здатності модифікувати задані видавцем параметри, хоча користувач 

може впливати на ці параметри незначною мірою.  

Неоднозначними є підходи дослідників до визначення й оцінки електронної 

інтерактивної книги. Т. Малкович у статті «Інтерактивна книжка» наголошує на 

стратегічній важливості інтерактивної книги, яка стає всебічним інструментом 

для розвитку суспільства. О. Шипелик у праці «Інноваційні підходи в книжковій 

ілюстрації» акцентує увагу на необхідності розглядати інтерактивне видання в 

контексті інноваційного підходу до створення дитячої книжки. Дослідники не 

подають авторських дефініцій терміна «інтерактивна книга», апелюючи до його 

трактування у національному стандарті. «Більшість наукових робіт присвячено 

визначенню та систематизації продуктів ринку інтерактивної книжки, 
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залишаючи поза увагою технічний аспект і методику створення. Інакше кажучи, 

є констатація факту наявності, але немає детального аналізу самих продуктів ані 

з технологічного, ані з маркетингового поглядів» [445].  

Інтерактивність — це принцип організації системи, відповідно до якої мета 

досягається інформаційним обміном елементів цієї системи. Елементами 

інтерактивності є всі елементи взаємодіючої системи, за допомогою яких 

відбувається взаємодія з іншою системою / людиною (користувачем).  

Інтерактивна електронна книга — це зверстаний «текстовий документ», в котрий 

додані базові елементи навігації: гіперпосилання, закладки, зміст. Найбільш 

поширеними форматами електронної книги вважаються html та pdf» [438]. 

М. Женченко у статті «Цифрова дистрибуція на книжному ринку України» [200] 

подає детальну характеристику всіх форматів, що використовуються для 

передавання електронного контенту, щоб можна було оцінити їх недоліки і 

переваги, а також захищеність від можливості піратського копіювання.  

Завдяки інтерактивним функціям пришвидшуються деякі процеси, пов’язані 

з використанням видання, як то навігація за розділами, за предметним 

вказівником, зносками,  пошуком, посиланнями на інші матеріали. «Основні 

структурні елементи електронного видання — це гіпертекст з модульною 

структурою. Гіпертекст — це засіб управління даними, при якому останні 

впорядковані у вигляді мережі вузлів, об’єднаних між собою зв’язками. Вузли 

можуть бути текстовими документами, зображеннями, відеофільмами, 

аудіозаписами. Термін «гіпертекст» введено у використання Тедом Нельсоном 

(Ted Nelson) у 60-х роках. Навігація — зв’язок у гіпертексті зорганізований через 

гіперпосилання, котрі здійснюють можливість по натисканню миші швидко 

перейти за посиланням до вказаного місця» [438]. 

З другого боку, інтерактивні електронні видання є програмним 

забезпеченням, отже, вони можуть мати всі ознаки, притаманні програмному 

забезпеченню взагалі. Але видання як таке, має на меті донести певний матеріал 

до читача. У випадку ж інтерактивних видань певна частка тих матеріалів 

прихована, та може бути відкрита після певної взаємодії з читачем. Що саме 
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треба зробити задля відкриття усіх матеріалів, визначає видавець. Водночас 

параметри, зміст і спосіб і особливості взаємодії з виданням обирає користувач 

відповідно до алгоритму, що був наперед заданий видавцем. 

Якщо розглянути відмінності між електронним виданням  та електронними 

інтерактивними виданнями, то взагалі їх різницю можна визначити як різницю 

між документом  та програмним забезпеченням. Для відображення та 

використання електронного видання використовуються спеціалізовані програми 

читання (reader), які забезпечують читача необхідними елементами керування, 

тобто читач взаємодіє із програмним забезпеченням читання. Крім елементів 

керування та навігації, більш притаманними інтерактивній книзі є елементи 

взаємодії, такі як кнопки та ілюстрації, що активують функції відображення 

прихованого тексту, програвання відео, аудіо або анімації. Використовуючи ці 

елементи, читач має можливість розширювати уявлення про матеріал цього 

видання. 

Класифікувати активні елементи електронного інтерактивного видання 

можна таким чином:  

 перехід за посиланням — буде відкрито іншу сторінку документа або, 

можливо, інший документ;  

 відкриття прихованого фрагмента — текст, який раніше було приховано, 

за задумом автора або видавця, стає доступним читачеві шляхом 

додавання до наявного; 

 показ зображення — це відображення прихованого за задумом видавця 

зображення на фоні, або всередині тесту, або у блоці над текстом; 

 відображення підказки — невеликого блока, який з’являється візуально 

над текстом і зникає при появі наступної команди від користувача; 

 використання тестування — навчального елемента, що застосовується з 

метою перевірки знань, умінь і навичок. Найчастіше видавці 

використовують його у навчальних інтерактивних виданнях або у дитячих 

виданнях як елемент гри, коли відповідь може впливати на показ 

подальшого матеріалу; 
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 застосування ігрового елемента — це спосіб контактувати з читачем,  

залучаючи його до виконання певного, наперед заданого, алгоритму дій, 

що може виконувати розважальну та навчальну функції; 

 програвання відеофрагмента — це спосіб аудіо-візуальної взаємодії з 

читачем, яка відбувається через контакт з блоком програвача відео, що 

може бути розташований у тексті, над текстом, замість тексту; 

 програвання звукового фрагмента — це спосіб аудіального контакту з 

читачем, що може відбуватись відкрито або приховано, залежно від задуму 

видавця. 

Контактування стає важливою ознакою інтерактивного видання, воно може 

відбуватись через відеооб’єкт, аудіооб’єкт, растровий малюнок або векторний 

малюнок, анімацію, 3D-анімацію, міні-гру, текст. Їх використання дозволяє 

досягнути ефекту перегортання сторінок, відслідковування руху вказівника, 

анімування тексту сторінки. 

Інтерактивне видання може бути друкованим та електронним, кожен з них 

має свій набір інтерактивних елементів і алгоритм їх використання, але 

найважливішою їх ознакою є взаємодія, коли читач отримує можливість через 

додаткові маркери або коди долучитись до опанування закодованої в тексті 

інформації. 

 

 

3.1.3. Звукові електронні видання 

Зміна темпоритму життя, намагання ущільнити інформаційний потік, 

прагнення уникнути прив’язки до місця перебування — це тільки низка причин, 

що дозволили з’явитись звуковій книзі. Змінились канали отримання інформації, 

видавничий контент доноситься до читача не через візуальний або 

аудіовізуальний канали сприйняття повідомлення, а заміняються на аудіальний зі 

здійсненням хвильового впливу. Для визначення сутності поняття «аудіальний» 

російська дослідниця Н. Хилько у праці «Роль аудіовізуальної культури у 

творчому самоздійсненні особистості» пропонує пам’ятати про перебування 
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людини у техногенному просторі і зважати на його вплив на особистість та її 

поведінку, що «дає підстави позначити аудіальність як віртуальне відчуття 

часового простору, що підкорюється техногенному ритму з метою досягнення 

естетичної виразності. Очевидно, що аудіальність значно ширша від 

музикальності і може бути позначена як сукупність способів гармонізації 

звукового простору у прагненні до впорядкованості та естетичної виразності» 

[422, с. 20]. Застосування аудіальних звукоритмів дозволяє читачеві побудувати 

віртуальний світ, заснований на звукових відчуттях, цілісній ритмічності 

відтворюваного художнього простору, передати перетворення динаміки із 

зовнішньої на внутрішньо зорієнтовану. Основою філософії звукових видань 

можна назвати перцептивну культуру, в якій ключовою категорією пізнання 

світу визначається сприйняття, що, як переконує А. Леонтьєв, є «активним 

процесом, що являє собою систему дій, організованих у вигляді послідовних 

рівнів діяльності, маючи на меті формування образу і маніпулювання ним» [274, 

с. 134]. Необхідно говорити про важливість формування аудіальної культури в 

техногенному середовищі інформаційно-комунікативного простору, що 

детермінується соціальною контекстністю, варіативністю, гнучкістю 

інтерпретування. У такому форматі видавець бере на себе відповідальність за 

створення в сучасних умовах багатофункціонального каналу заповнення 

дозвілля, що виконуватиме активізуючу роль. Російські дослідники 

М. Подкопаєв, Д. Любосветов розглядали питання своєрідності естетичних і 

психофізіологічних характеристик творів аудіокультури, до яких доречно 

зарахувати і звукокнигу. Звук і звукове спілкування, яке пропонують видавці 

читачеві, володіють потужними можливостями впливу на раціональну й 

емоційну сфери людської свідомості. «Голос — найтонший інструмент 

міжособистісного спілкування. Ось чому в звуковій мові слово несе в собі 

незмінно більше емоційної та семантичної інформації (втім, ці дві сторони 

повідомлення відчувають безперервний взаємовплив), ніж у мові письмовій: 

адже звучання дозволяє словесним образам втілювати і передавати почуття, 

переживання і настрої безпосередньо, інтонаційно, подібно до того як це робить 
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музика. Звукові повідомлення здатні виробляти в людській психіці, 

підсвідомості і свідомості потаємні, приховані, внутрішні ефекти, механізми, які 

ще не до кінця пізнані наукою. Вони активізують сферу уяви. (..) Відомо явище 

синестезії, коли в акустичному сприйнятті активізується зоровий ряд, виникає 

«кольоровий слух», переживаються асоціації» [443]. Технічний прогрес дав 

можливість передавати електронний контент у форматі аудіофайлів та через 

посередництво носія інформації від комунікатора до аудиторії. 

Звукове видання — форма видавничої продукції, що передбачає 

переведення тексту в голосове повідомлення з можливим застосуванням 

додаткових опцій (музичний супровід, звукові спецефекти, читання на кілька 

голосів), які сприяють зацікавленню слухача і використовуються з метою 

оптимізації ресурсів та раціоналізації людської діяльності (можливість 

одночасно виконувати декілька справ). Відповідно до ДСТУ 7157:2010 «Видання 

електронні. Основні види та вихідні відомості» звуковим електронним виданням 

називають «електронне видання, що містить цифрове подання звукової 

інформації у формі, яка дозволяє її прослуховувати» [1, с. 6]. Розширює 

тлумачення терміна А. Мільчин, зазначаючи, що «звукове електронне видання 

містить цифрове подання звукової  інформації в формі, що допускає її 

прослуховування» [295]. Синонімами до терміна прийнято вважати лексеми 

«звукокнига», «книга вголос», «аудіокнига». Широкого розповсюдження набув 

термін «аудіокнига», що є частковою калькою з англійської мови, утворений 

складанням основ.  

Звукова книга вперше виникла у 60-х рр. ХХ ст., під час масового 

поширення звукозаписувальної і звуковідтворювальної техніки, з метою 

задоволення потреб людей з обмеженими можливостями, проте поступово 

здобула популярність і серед пересічних споживачів видавничої продукції, 

особливо при задоволенні потреб дитячої аудиторії. Новий етап її розвитку 

розпочався у ХХІ ст., коли відбувся стрімкий прорив інформаційних технологій 

у пізнавальну діяльність і дозвілля людей, значно вдосконалилися комп’ютерні 

технології, а також з’явились новітні можливості технології кодування та 
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декодування звуку, embedded-технології (вбудовані технології), що дали змогу 

зробити аудіовидання окремими автономними пристроями або навіть окремими 

продуктами. «Цифрові носії створили не існуючу перш можливість звучання, 

фактично не обмеженого в часі, ще не локалізованого в просторі, а як би 

прив’язаного до слухача, ототожненого з ним. При прослуховуванні через 

навушники (найбільш частий спосіб) звук цей розноситься не в просторі, а немов 

«в голові» у людини, ізолюючи його від комунікації і перетворюючи на чисту 

однорідну суб’єктивну тривалість — фактично в сам час. Тобто ситуація 

відокремленості, ізоляції, характерна для читання друкованої книги, не тільки 

зберігається, але й посилюється. З плану чистої просторовості і, значить, 

статичності вона переводиться в план чистого часу, тобто динаміки. Тіло і очі 

«аудіочитача» вільні, але зате зайняті слух і мислення. Спеціального часу не 

потрібно — тепер це час самого життя реципієнта. Твір звучить, розвертаючись 

перед ним послідовно і поступально, вимагаючи крайньої напруги пам’яті та 

уваги, бо їм немає чого використовувати і немає за що зачепитися для 

відновлення нелінійних текстових структур» [115, с.193]. Отже, саме звукове 

електронне видання з його здатністю докорінно змінювати підхід до оцінки і 

сприйняття книги варто розглядати як інноваційний продукт на видавничому 

ринку.  

Є. Вежлян у статті «Книга і її замісники, або Етюд про користь очей для 

слуху» пропонує сприймати аудіовидання як конкурента друкованої книги: 

«інший можливий «конкурент» традиційної книги усуває не тільки «тіло книги», 

але і «тіло тексту» як таке, заміщаючи його звучним голосом, що цей текст 

відтворює. Мова йде про так звані аудіокниги. Використовуючи ті ж носії, вони 

задають книзі інший, неконвертований, модус існування і відносяться до 

традиційної книги інакше, ніж електронний варіант» [115]. Вважаємо, що 

говорити про звукову книгу як конкурента друкованої книги можна, але це 

недоречно, бо її необхідно сприймати як мобільний спосіб донесення контенту 

до читача-слухача, пробуджуючи первинну настанову людини на міфомислення, 

де ключовими є звуки як знаки  мінливого простору. «Саме писемність вилучає 
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слово з синкретичних зв’язків світу і перетворює на візуальний об’єкт. Видиме 

слово статичне й абстрактне, виведено з безпосередньої комунікації і ні до кого 

не звернуто. Воно ізолює мислення від дії, виокремлює індивідуальну свідомість 

і взагалі призводить до розвитку специфікації і здатності абстрагування. У 

мисленні людини виникає нова просторово-часова конфігурація, заснована не на 

одночасності, а на лінійності і послідовності. (…) М. Мак-Люен показує, що 

протягом всієї рукописної епохи свідомість людини залишається роздвоєною, а 

читання, письмо і побутування тексту — пов’язаними з проголошенням вголос» 

[115, с.193]. Звукова книга співвідноситься зі слуховим сприйняттям, апелює до 

альтернативного способу мислення, витісняючи анонсований М. Мак-Люеном 

візуалізм «ери Гутенберга». Водночас поява звукових книг спровокувала 

виникнення феномена ковзного, або поверхового, читання, що викликає 

дискомфорт від читання-прослуховування і не дає змоги цьому формату 

поширення контенту збільшувати свою присутність на ринку. «Слухаючи 

аудіокнигу, ми здійснюємо тришаровий процес — по-перше, слухаємо, по-друге 

— «читаємо», зупиняючи поточний час, і, по-третє (одночасно з цим), 

створюємо необхідний «гештальт»» [115, с.197]. Попри потужний потенціал 

звукових книг, на чому наголошують її дослідники (М. Мак-Люен, Є. Вежлян, 

О. Чирков) помічаємо його нереалізованість у країнах східноєвропейського 

регіону. 

Згадки про звукові книги, випущені на території України вперше 

з’являються у зв’язку з діяльністю «Українського товариства сліпих», яке при 

бібліотеці ім. Миколи Островського створило книгозбірню звукокниг. 

Комерційний розвиток сегмента звукових книг дослідники пов’язують з 

видавничим ринком США і датують 70-ми роками ХХ ст., коли у країні почалось 

активне розростання автомобільного ринку. У країнах Східної Європи тенденція 

комерціалізації звукової книги почала виявлятися тільки на межі ХХ і ХХІ ст. 

Активний її розвиток призвів не тільки до позитивних наслідків, а й до 

посилення тривог з боку видавців друкованої книги. Думки експертів і гравців 

видавничого ринку щодо місця звукової книги розділились на схвальні та 
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негативні. Директор видавництва «Фоліо» О.Красовицький твердо переконаний, 

що «аудіокнига у всьому світі не конкурент традиційній книзі. Це окремий 

сегмент ринку, і він складає конкуренцію музичній продукції, але не книзі, бо 

звукові книги слухають в машинах, там, де їх неможливо читати. Це навіть 

більше реклама традиційної книги»
47

. На нашу думку, звукова книга — це 

альтернативний носій контенту, що сприяє популяризації книги, дозволяє 

заповнити вільний час, подолати апатичність читача та брак у нього часу, 

урізноманітнює способи сприйняття книги, робить її мобільнішою та дозволяє 

розвивати навички аудіального сприйняття інформації, бо сприймати й особливо 

засвоювати текстову інформацію у форматі аудіального повідомлення людині ще 

необхідно навчитись. «Ми вважаємо, що аудіокниги — додаткова реклама 

автору, Якщо книга сподобається слухачеві, він придбає її у надрукованому 

варіанті. Але видавці сприймають нас як конкурентів, не розуміючи, що той, у 

кого є час послухати книги, не зажди знайде час на її читання. У підсумку 

видавництва не хочуть поступатися правами, аргументуючи свої дії тим, що ми 

забираємо у них частину продажів. І вимагають наперед сплатити роялті. На 

нашу пропозицію виплачувати їх, коли продажі вийдуть на точку ліквідності, 

вони не погоджуються» [183]. 

Читач перетворюється на слухача — мінімізуються внутрішні зусилля, які 

витрачались на опанування друкованої книги, проте повідомлення тепер не 

фіксується за допомогою символічних знакових систем, писемних  чи 

друкованих текстів, а передається за допомогою звуку. «Аудіокнига, ясна річ, 

радикально змінює саму ситуацію читання як спеціалізованого проведення часу, 

точніше, просто скасовує її, дозволяючи паралельно вести машину, займатися на 

тренажері, якось пересуватися в просторі. Вони і були придумані для зайнятих 

людей, кочівників мегаполісу, яким нічим зайнятися, стоячи в пробках, але які 

все ж хочуть бути споживачами книжкової продукції (у нас це так званий 
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середній клас, для якого з деякого недавнього часу обізнаність про книжкові 

новинки знову стала сприйматися як знак високого статусу)» [115]. Відбувається 

часткове повернення людини у первісний стан, коли інформація не записувалась, 

а передавалась в усній формі. Усне повідомлення повертає собі свою початкову 

сакральність. Отже, за допомогою звукової книги у споживача розширюється 

мотиваційно-функціональна сфера.  

Дослідники країн західноєвропейського регіону засвідчують поступове 

збільшення кількості звукокниг і уваги до них з боку видавців, що підтверджено 

статистичними даними. «Відповідно до даних «Асоціації аудіовидавців США» 

(The Audio Publishers Association), зростання продажів звукових книг у світі 

щорічно обчислюється 6-10%, не так давно була подолана планка продажів в 1 

млрд. дол., 25 % американців слухають звукову книгу. У країнах Західної 

Європи лідерами є Німеччина і Велика Британія там на частку аудіокниг у 

магазинах припадає 10-15% продажів» [35]. До прикладу звукова книга в Україні 

перейшла в активну фазу розвитку у 2004 р., коли в країні з’явилися імпортовані 

звукові книги російського та зарубіжного виробництва, і вже згодом споживач 

отримав продукцію національного виробника. До сьогодні стан українського 

ринку звукокниги характеризується домінуванням продукції російською мовою. 

«Сучасна пропозиція на українському ринку відбиває велике кількісне 

переважання «російськомовної» звукокниги за всіма її різновидами, окрім, хіба 

що, хрестоматій для школярів. Враховуючи інтернет-магазини, асортимент 

«українськомовної» звукокниги приблизно у 10 разів менший. Обнадіює 

динаміка збільшення «українськомовної» пропозиції, яка приростає швидше за 

«російськомовну» [432, с. 299]. 

Серед виробників українськомовної звукової книги необхідно виокремити 

ТОВ «Українська аудіокнига» (класика української літератури радянського 

періоду), компанії «А.Е.Л.» (сучасна українська література),  «Сорока Білобока» 

(навчальна література), «Студія Слово» (дитяча література), «Наш формат» 

(світова та українська класична література), «Книга вголос» (світова та 

українська класична література), «Теза» (класична та сучасна українська дитяча 
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художня література), «Атлантік» (дитяча та навчальна література), «Аудіо 

Планета» (художня література), «Мультимедійне видавництво Стрельбицького» 

(дитяча література). Основні проблеми — відсутність сайтів у 85 % видавців 

звукової книги, що утруднює доступ і упізнаваність продукції; не чисельний 

асортимент; перевага російськомовної книги.  

Серед видавництв Росії лідерами з випуску звукових книг є «Ардис», 

«Аудиокниги АСТ», «ВД Равновесие», «Звуковая книга», «Книга Вслух», 

«Медиа книга», «Парадигма-К», «СиДиКом Эксмо», «Седьмая книга», «Союз», 

«1С Паблишинг». Проте розстановка сил між основними гравцями ринку 

постійно змінюється, прикладом може стати діяльність видавництва «Альпина 

Паблишер», яке кілька років успішно розвивало напрям звукових книг і мало у 

каталозі близько 100 назв (2006 р. випущено 6 звукокниг, 2007 р. — 17, 2008 р. 

— 32, 2009 р. — 12, 2010 р. — 5), але змушене було згорнути свої амбітні плани 

з випуску нових назв через низьку рентабельність звукової книги і значні 

капіталовкладення, необхідні для її випуску. Експерти ринку засвідчують, що 

регулярно про вихід новинок у каталогах сповіщають близько 10 компаній. Під 

негативним впливом кризових явищ їх кількість поступово скорочується, і 

тенденція ця спостерігається й надалі. 

До лідерів з випуску звукової книги на білоруському видавничому ринку 

можна зарахувати видавництва «Вигмагрупп», «WestRecords», «БелТонМедыя», 

«студыя Эдуарда Іванова», «ІП Алесь Калоша». Національні агрегатори 

аудіального контенту — поодинокі виробники, що зорієнтовані на внутрішній 

ринок і виконують передовсім просвітницьку функцію. Важливе значення 

звукової книги для утвердження національної ідеї, розбудови національних 

цінностей і підтримки національної мови усвідомлюють державні видавництва 

Білорусі («Мастацкая літаратура», «Вышэйшая школа») і роблять перші кроки у 

створенні звукових книг з метою залучити до прослуховування молодь. 

Просвітницька роль звукокниги — головна теза будь-якого інтерв’ю з 

білоруськими видавцями, де порушується питання звукової книги. Близько 85 % 

аудіолітератури як на українському, так і на білоруському ринках є 
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російськомовною, проте для Білорусі гостро стоїть питання малої кількості 

видавців національного продукту.  

Польський ринок звукової книги представляють видавництва «Fabryka 

Słów», «Sonia Draga», «Promatek», «Wydawnictwo Literackie», «Agora», 

«Biblioteka Akustyczna», «Infoa». Аналіз статистичних даних Інституту книги 

Польщі засвідчує позитивну динаміку польського ринку звукокниги (див. 

Додаток Г4, Таблиця 4). З 2007 по 2014 рр. простежується збільшення суб’єктів 

господарювання зі спеціалізацією видавець звукової книги (2007 р. — 23, 2008 р. 

— 31, 2009 р. — 43, 2010 р. — 55, 2011 р. — 72, 2012 р. — 90, 2013 р. — 113, 

2014 р. — 110). Кількісні показники випущених звукокниг теж засвідчують 

позитивну динаміку (2007 р. — 400 книг, 2008 р. — 1100, 2009 р. — 1420, 2010 р. 

— 1680, 2011 р. — 1960, 2012 р. — 2350, 2013 р. — 2730, 2014 р. — 3156). 

Для поляків звукова книга стала додатковою формою отримання прибутку, 

всі їхні зусилля спрямовані на перспективу, їх можна назвати інвестиціями у 

майбутнє. Здійсненню амбітних планів сприяє залучення досвіду американських 

і західноєвропейських видавців. Популяризація звукової книги відбувається на 

рівні апеляції до світових трендів (звукокнига як мода) та апатичного читача (для 

тих хто втомився або не хоче читати). До 2012 р. показники ринку тривалий час 

зростали, проте опитані польські експерти спостерігають процес уповільнення 

темпів його розвитку. 

Існують численні проблеми, які гальмують розширення ринку звукових 

книг у країнах східноєвропейського регіону: відсутність досконалої законодавчої 

бази для регламентування діяльності видавців цієї продукції; піратство, коли 

звукові книги з’являються у вільному доступі в інтернеті і постійно збільшується 

кількість файлообмінних платформ; відсутність спеціалізованих торгових точок 

з їх розповсюдження. Легальна дистрибуція — важливе проблемне місце при 

потраплянні контенту в мережу, яке має негативний вплив. Основним каналом 

продажу залишаються книжкові магазини, магазини електроніки та інтернет-

магазини, де звукова продукція посідає другорядні місця серед інших товарів, а 

читачеві важко зорієнтуватися щодо асортименту та наявності (до того ж 
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асортимент звукових книг у офлайнових точках продажу значно обмежений і 

відзначається мінімальним тематичним різноманіттям). 

Візуальна невиділеність їх у торговельному залі призводить до 

неможливості зорієнтуватись як у наявності продукції в магазині, так і в її 

асортименті. Непрофільність цього продукту та конкуренція у ціновому 

діапазоні з друкованими виданнями для багатьох магазинів стають 

визначальними причинами низької зацікавленості. У Росії видавці звукокниг 

вирішують проблему їх розповсюдження, враховуючи власні можливості та 

потенціал (більшість гравців на ринку пропонують їх до реалізації в офлайнових 

та онлайнових книжкових магазинах, а російські концерни «Союз», «Ардис» 

розповсюджують звукокниги через розгалужену мережу власних торгових 

точок). Більшість видавців звукових книг зосереджені на вузькій спеціалізації, 

що робить їхню продукцію упізнаваною та намагаються залучати до озвучування 

книг людей з чіткою дикцією, дикторів, а найкраще акторів. Російська компанія 

«Союз» приділяє увагу виданню сучасних творів національних та зарубіжних 

прозаїків, озвучених популярними акторами російського театру і кіно. 

Видавництво «Abooks» спеціалізується на випуску книг російської та світової 

класики. Видавництво «Росмэн» теж має підрозділ, що здійснює видання 

звукових книг, проте основну увагу приділяє освоєнню дитячої літератури. 

«Библиотека Стекольщикова» і «CDcom» випускають мультимедійні диски з 

начитаною фонограмою та додатковими матеріалами.  

Передрозуміння загальної ситуації на ринку звукокниг створює аналіз їх 

асортименту в інтернет-магазинах країн східноєвропейського регіону, зокрема 

Білорусі, Польщі,  Росії та України. Саме ці показники дають змогу усвідомити 

міру наповненості ринку і можливості задовольнити потреби споживачів. Власне 

лангітюдне дослідження даних з сайтів російських інтернет-магазинів дозволило 

зробити висновки, що магазини «Ozon.ru», «Books.ru», «Лабиринт», «Библион», 

«ЛитРес», «Ukazka.ru», «Книга.ру» демонструють позитивну динаміку 

розширення асортименту звукокниги з 2012 по 2014 рр., тоді як інтернет-

магазини «My-shop.ru», «Болеро», «Библио-Глобус» або повністю зняли її з 
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продажу, або зменшили її асортимент (детальніше див. Додаток Г4, Таблиця 6). 

До того ж порівняльний аналіз даних з сайтів інтернет-магазинів Росії засвідчує 

наявність звукових книг в асортименті багатьох із них. На ринку спеціалізовані 

магазини майже непомітні, проте серед універсальних магазинів є п’ятірка 

лідерів, до каталогу яких включено понад 4 тис. назв звукових книг: «My-

shop.ru», «Ozon.ru», «Books.ru», «Ukazka.ru», «Книга.ру».  

Дослідження компанії «РБК», проведене в Росії, підтверджує постійне і 

стабільне зростання кількості споживачів звукових книг, проте зацікавлення їх 

даним продуктом, як не парадоксально, — данина моді, а отже, говорити про 

довгостроковість такого сплеску зацікавлення не варто. На підтвердження 

висловленої тези можемо навести результати соціологічного опитування, 

проведеного на території Москві: 75 % респондентів засвідчили, що слухають 

звукові книги, 40 % опитаних слухають їх раз на тиждень, 35 % — не менше разу 

на місяць. Ці результати не можна застосовувати щодо території всієї Росії, бо 

попит на звукокнигу найбільший у великих містах. Переважна більшість 

споживачів користуються звуковими книгами на відпочинку, під час поїздок та 

подорожей. Дослідження «РБК» зафіксували необхідність розширення 

асортименту белетристичної та ділової літератури, що змінить структуру попиту 

і сприятиме збільшенню кількості споживачів аудіопродукції.  

Ринок звукової книги у Польщі характеризується динамічним розвитком, 

адже в країні успішно працюють спеціалізовані магазини, а це підтверджує 

зорієнтованість розповсюджувачів на посилену увагу до звукової книги з боку 

споживачів. Проведене дослідження даних з сайтів польських інтернет-магазинів 

дозволило зробити висновки, що магазини «Audioteka.pl», «Audiobook.pl», 

«Empik.pl», «Nexto.pl», «iBook.net.pl», «Księgarnia internetowa» демонструють 

позитивну динаміку розширення асортименту звукокниги з 2012 по 2014 рр., тоді 

як деякі інтернет-магазини або повністю зняли її з продажу («AudioKsiega.pl»), 

або зменшили її асортимент («Ksiazkiaudio.pl», «Zixo», «Eksiegarnia.pl») 

(детальніше див. Додаток Г4, Таблиця 5). Підтверджують сподівання видавців і 

розповсюджувачів звукової книги Польщі на зростання попиту і дослідження 
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аналітиків ринку, які стверджують, що «58 % респондентів зорієнтовані на 

легальне придбання продукції, 47 % — отримання її безкоштовно, 22 % — 

запозичення, 17 % — отримання у подарунок».
48

  Об’єктивність наших 

узагальнень доводять також статистичні дані опубліковані у польському виданні 

«The polish book market», що переконливо засвідчують перевагу інтернет-

магазину як способу придбання звукової книги — 75 % опитаних надали йому 

перевагу перед іншими каналами розповсюдження. Проведений кількісний 

аналіз асортименту звукових книг засвідчив, що відбувається постійне 

збільшення показників за назвами. Підтвердженням позитивної динаміки може 

служити й існування спеціалізованих магазинів з продажу звукової книги. 

Дослідження польського ринку звукової книги засвідчують, що більшість 

слухачів звертаються до її прослуховування поза межами локацій, де є доступ до 

друкованої книги, переважно, це відбувається під час руху: 35 % у громадському 

транспорті,  14 %  у власному автомобілі, 9 % на роботі, 9 % у школі, 7 % у 

місцях громадського харчування, 6 % у магазинах. Недостатньо доведеним є 

твердження польських дослідників, що цільовою аудиторією видавців звукових 

книг є молоді люди, які надають перевагу новітнім технологіям і цікавляться 

художньою літературою. 

Ситуацію з продажем звукових книг в Україні складно назвати 

однозначною, продаються вони як у спеціалізованих точках продажу, так і в 

універсальних книжкових магазинах, а також в магазинах дитячих товарів, що 

значно розширює можливості бути поміченими споживачем. Їх продаж у 

непрофільних магазинах може вмотивовувати тільки попит. Водночас 

малопомітність і необхідність використовувати додаткові пристрої для 

прослуховування аудіо-треків призводять до низького попиту на видання, 

останнє впливає на кількісні показники випуску. Дослідження даних з сайтів 

українських інтернет-магазинів дозволило зробити висновки, що більшість 

                                                 
48 The polish book market [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.bookinstitute.pl/upload/Files/polish_book_market_2014.pdf 

 



 

 

231 

магазинів з 2012 по 2014 рр. демонструють динаміку до різкого скорочення 

асортименту звукових книг «Petrovka.ua», «Yakaboo», «GlobalBook», «Toys 

Time», «Bookshop.ua», тоді як незначну позитивну динаміку (від 3 до 8 %) 

розширення асортименту звукокниги показали спеціалізовані магазини 

«AudioBooks», «Audio-knigi.com» (детальніше див. Додаток Г4, Таблиця 7). 

Загальна кількість звукових книг, що наявна у каталозі розповсюджувачів, за 

показниками значно поступається аналогічним даним польських і російських  

продавців, а це засвідчує низький рівень розвиненості вітчизняного ринку, а 

також може свідчити про низький попит на таку продукцію серед українських 

споживачів. Хоча дане твердження важко назвати переконливим, проведений 

аналіз базувався на вибірці видань з 40 книжкових інтернет-магазинів на 

території України, у 90 % з яких звукові книги не представлені взагалі. За 

дослідженнями iRiver, в Україні більшість слухачів аудіолітератури — люди 

віком від 18 до 35 років (81%), серед людей молодше 17 років (тільки 5%) і 

старших 36 років (14%) [255].  

Білоруський ринок книговидання і книгорозповсюдження зорієнтований 

передусім на тенденції російського ринку, більшість інтернет-магазинів взагалі 

не пропонують користувачам звукові книги (було проаналізовано асортимент 27 

книжкових інтернет-магазинів і тільки у 8 були знайдені звукові книги), 

незначна кількість існуючих розповсюджувачів такої продукції не можуть 

запропонувати покупцеві потужний асортимент (див. Додаток Г4, Таблиця 8). 

Розширили свій асортимент за 3 роки спостережень магазини «Mystery.by», 

«Bookby.net», «LikBez.by», «Setbook.by», в інших інтернет-магазинах було 

зафіксовано скорочення кількості звукокниг. 95 % звукокниг в асортименті 

магазинів — це продукція російських видавництв. Пояснити таку ситуацію на 

ринку можна кількома факторами: по-перше, незначною є кількість продукції 

національного виробника, а отже, й кількість творів національною мовою; по-

друге, білоруські видавці не прагнуть конкурувати з російськими колегами в 

цьому сегменті, а тому не намагаються вкладати кошти у видання звукових книг 

російською мовою. Попит на звукові книги в Білорусі, зокрема на звукові книги 
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білоруською мовою, попри песимістичні оцінки аналітиків ринку, на думку 

книгорозповсюджувачів, все-таки є доволі високим. Таку тезу висловлюють у 

своїх інтерв’ю директор «Центрального книжкового магазину» О. Глухівська, 

представники Національної бібліотеки Білорусі, завідувач відділу маркетингу 

«Белкниги» С. Гук. «Такий попит є. Причому не тільки на твори вітчизняних 

авторів, але взагалі на книги озвучені білоруською мовою. Проте, якщо звернете 

увагу на наші полиці, то помітите, в якій пропорції представлена російськомовна 

і білоруськомовна література. З приводу звукових книг — те ж саме: диски з 

творами є, їх небагато, вони дорожче російських, але — парадокс! — купують їх 

набагато активніше. Користується популярністю не тільки наша класика: 

покупці цікавляться творами зарубіжних авторів білоруською мовою» [369]. 

Оцінка експертних інтерв’ю засвідчила неоднозначне ставлення до 

білоруськомовної звукової книги, з переважанням песимістичних настроїв, проте 

зафіксувала важливе — попит на неї існує і наявна пропозиція його не 

задовольняє, що дає можливість для розвитку національного виробника.  

Попри перспективність цього сегмента видавничої галузі, 

східноєвропейський регіон не може засвідчити швидкі темпами розвитку ринку 

звукових книг як за кількісними показниками, так  і за споживацькою 

зацікавленістю. Поступово аналітики ринку та провідні виробники контенту 

засвідчують його нерентабельність. На думку експертів, подальший розвиток 

ринку звукових книг буде супроводжуватись скороченням його обсягів, що 

призведе до зменшення кількості виробників даної продукції. Компаніям з 

нестійкими фінансовими можливостями складно запрошувати на роботу 

високопрофесійних акторів і режисерів, що впливає на якість продукції, в 

результаті чого споживачі вкрай рідко роблять вибір на користь їхнього товару. 

Склалась ситуація, коли видавництва змушені компенсувати збитковість 

звукової книги у власному видавничому портфелі за рахунок інших 

перспективних і прибуткових напрямів діяльності. Водночас відповідно до даних 

довготермінового прогнозу розвиток звукової книги стане можливим зі 

збільшенням накладів і асортименту, а тому капіталовкладення у прогностичній 
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перспективі принесуть дивіденди. Обтяжуючим фактором тут можуть стати 

швидкі темпи появи технологічних інновацій та економічної кризи, що пов’язані  

з політичними катаклізмами. 

Проведений якісний аналіз асортименту звукокниг, що наявні у вільному 

продажі, в країнах Східної Європи засвідчив, що особливою популярністю 

користуються твори сучасних прозаїків, класична література, а також навчальні 

видання та дитяча література. До того ж спостерігаємо проблему дублювання 

видавцями звукових книг асортименту своїх конкурентів і наявність мінімальної 

кількості унікальних для видавничого портфеля книг, що не дає змоги 

споживачам отримати повноцінний широкий асортимент продукції. У продажу 

можемо побачити аудіоверсії різних видавництв книг М. Булгакова, Л. Толстого, 

І. Франка тощо.  

Освоєння ринку іноземними видавництвами сприятиме його пожвавленню, 

появі нових імен у видавничому каталозі та введенню в обіг сучасної світової 

літератури, права на озвучення якої часто не мають національні виробники 

звукової книги. Найбільшу кількість назв виробники аудіоконтенту пропонують 

у тематичній групі «Художня література» (світова та національна класична 

література і значно менше — твори сучасних авторів) та «Дитяча література», 

видавці збільшують кількість продукції у групах «Бізнес література» та 

«Навчальна література».  

Найбільш вагомими проблемами ринку можна назвати труднощі з вибором 

асортименту звукових книг та їх озвучуванням, що корелюють ціновий діапазон, 

бо споживчий попит на високоякісну звукову книгу призводить до підвищення її 

собівартості. Загалом західноєвропейська і східноєвропейська звукові книги 

відрізняються передусім способом їх озвучування. У країнах Східної Європи 

збереглася традиція перетворення видавничого контенту на радіовиставу, де 

ключове значення мають музичний супровід, рольове читання. Подібне 

аранжування тексту в західноєвропейських країнах вважають спотворенням 

авторського задуму через інтонування тексту начитувачем. Спільним для 

українського, російського і білоруського ринків є більший попит на 
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аудіопродукт у великих містах — саме там реалізується 80 % 

звукокниг. Інноваційним для відродження ринку може стати процес самвидаву 

звукових книг, що спровокований появою нових технологій (удосконаленням 

програмного забезпечення). Проте тут постійно треба пам’ятати про дотримання 

авторського права. 

У зв’язку з новітніми реаліями неминучим є внесення коректив у розвиток 

видавничого ринку загалом і аудіоринку, зокрема. У трансформаційні часи 

інноваційні процеси і технології привносять у галузь як деструктив, так і 

конструктив, бо зорієнтовують видавничий ринок на об’єднувальну, 

конструктивну співпрацю, спонукають до розвитку через застосуваннях нових 

стратегій та виведення нових продуктів. Несподіваним конструктивним явищем 

світового ринку книговидання стала звукова книга, яка покликана виконувати 

важливі бізнесові і просвітницькі функції. Ринок цей у східноєвропейському 

регіоні розвивається дуже повільно і у більшості країн перебуває у фазі 

зародження (підтвердженням цього є незначна кількість видавництв і невеликий 

асортимент продукції). Ситуація така склалась через низку об’єктивних 

факторів:  економічна криза, яка призупинила і без того повільні темпи його 

зростання (призвела до зменшення накладів, закриття видавництв, 

перепрофілювання з внутрішнього на зовнішній ринок); піратство; низька 

обізнаність населення щодо асортименту звукових книг, місць їх продажу; 

апатичність людей до книги в будь-якому форматі. 

 

 

3.2. Інноваційні технології та оптимізація книговиробництва й 

книгочитання 

 

3.2.1. Технології передавання даних  

Передавання даних в сучасному інформатизованому просторі — 

надважливий процес успішного функціонування будь-якого підприємства, 
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суб’єкти видавничої галузі не стали винятком і намагаються поетапно, активно 

впроваджувати актуальні технології.  

Алгоритм їх роботи будується за сценарієм: дані розміщені на ЕОТ 

(електронній обчислювальній техніці) ретранслюються через канали передачі 

даних (передачі назовні — мережа Інтернет, передачі всередині підприємства — 

Intranet (власне локальна або віртуальна локальна мережа) та може бути 

розширена за допомогою Інтернету  через шифрований канал зв’язку до 

віддаленого. Супроводження каналів зв’язку, каналоутворюючого обладнання, 

налагодження маршрутизації — виокремлені завдання, які може виконувати для 

видавництва як штатний працівник, так і аутсорсингова компанія. Вони є 

надважливими для налагодження як ефективної комунікаційної активності 

суб’єкта видавничого ринку, так і для роботи з даними щодо виробничого 

процесу та процесів життєдіяльності видавництва. 

До основних технологій роботи з даними відносимо: технології передавання 

даних, технології зберігання даних та технології обробки даних: 

1. Технології передавання даних 

 Ethernet,  

 Бездротові мережі 802.11 (WiFi) 

 DSL 

 Оптоволоконні  

 GSM /CDMA 

2. Технології зберігання даних 

 Хмарні технології / Хмарні сховища 

 мережеві сховища (NAS) 

 Серверні сховища 

3. Технології обробки даних 

 Звичайні обчислювальні системи 

 Кластерні системи 

 Хмарні системи 
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Технології передавання даних — це технології, за допомогою яких дані 

передаються між двома пристроями каналоутворюючого  обладнання. 

Різновидами технологій передавання даних фізичного рівня є: Ethernet, 

бездротові мережі 802.11 (WiFi), DSL, оптоволоконні, GSM /CDMA, тощо. 

Детальна схема функціонування моделі взаємодії відкритих систем представлена 

на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Передавання даних з використанням семирівневої моделі 

взаємодії відкритих систем за класифікацією С. Ромашко
49

 

 

Сучасні видавництва мають внутрішню архітектуру комунікаційного 

обладнання, яка складається з комп’ютерної мережі як системи 

взаємопов’язаних пристроїв (ПК, комутатор, маршрутизатор, модем, тощо), що 

переважно об’єднані в локальні мережі за принципом шини (всі комп’ютери 

приєднані до однієї шини, за такою схемою працюють WiFi, GSM, CDMA, 

Bluetooth) або зірки (дані передаються до центрального комутатора з подальшим 
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ретранслюванням кінцевому отримувачу, за такою схемою працюють Ethernet, 

ADSL, тощо) з можливістю доступу до внутрішніх ресурсів та всесвітньої 

мережі Інтернет. Більшість технологій локальних мереж, є технологіями «малого 

радіусу дії», тож для поєднання об'єктів на великій відстані використовують 

спеціалізовані системи (DSL, оптоволоконний, радіорелейний зв'язок та інші).  

Важливу роль у діяльності суб’єктів видавничої галузі відіграють технології 

зберігання даних, які варто класифікувати: за типом носія та за типом доступу до 

даних. Їх упровадження змінило і розширило можливості видавців зберігати, 

розповсюджувати, архівувати контент, а також підвищити безпеку та цілісність 

даних. 

Технології за типом носія: 

1. Мікросхема 

  1.1. ROM з електричним стиранням; 

  1.2. ROM за технологією Intel Flash. 

2. Магнітний носій 

  2.1. Магнітний жорсткий диск; 

  2.2. Магнітна стрічка. 

3. Оптичний носій 

  3.1. CD-ROM,  CD-R, CD-RW (ПЗП на компактному диску); 

  3.2. DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW (цифрові багатоцільові диски); 

  3.3. Blu-ray, BD. 

Магнітні диски використовуються як складова частина ПК і призначені для 

локального зберігання виробничих даних видавництва. Носії на мікросхемах 

застосовують у звукових модулях видавничої продукції, компактних 

мультимедійних модулях, тощо. Звукові модулі переважно використовують у 

дитячій літературі. Оптичні носії мають більш широкі варіації використання: від 

зберігання архівів до розповсюдження електронної видавничої продукції різних 

форматів. 

Типології за типом доступу до даних: 

1. Вбудовані — встановлюються в обчислювальну техніку (HDD, SSD); 
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2. Змінні — пристрої запису/читання є окремими від носія частинами, 

здебільшого вбудованими в електронні пристрої (комп'ютер, медіа-плеєр), 

тоді як носії є змінними (CD, DVD, BD, SD card, MMC card, Memory-Stick, 

CompactFlash); 

3. Портативні — пристрої призначені для зручного носіння (USB Flash, portable 

HDD); 

4. Мережеві — стаціонарні пристрої, що під'єднані до мережі та надають сервіс 

доступу до файлів (NAS, SAN); 

5. Серверні — дані зберігаються на сервері з сервісом доступу до файлів 

(сервіси FTP, WebDAV, SMB); 

6. Хмарні — дані зберігаються на декількох серверах одночасно. Ці сервери 

автоматично розподіляють інформацію між собою, таким чином, щоб 

декілька копій знаходились на серверах з різною географічною локацією.  

Мобільний доступ до даних — це тренд, на який мають орієнтуватись у 

своїй креативній комунікаційній активності суб’єкти видавничої галузі. Однією з 

актуальних інновацій є хмарні технології, які поступово впроваджуються у 

практику видавничої індустрії, але попри їх актуальність є малозрозумілими для 

більшості, а, отже, малозатребуваними незважаючи на розширення їх 

інструментарію та функціоналу. «Однією з основних переваг використання 

"хмарних" технологій спільно з зовнішньої базою даних є постійна актуальність 

інформації. У користувачів зникає необхідність поновлення якогось локального 

джерела. Функціонування бази даних повністю підтримується фахівцями 

компанії-розробника, а клієнтські модулі, звертаючись до неї, завжди отримують 

найсвіжішу інформацію. Відповідно до думки провідних експертів, до 2014 року 

обсяг ринку хмарних сервісів досягне 68 млрд доларів, тобто збільшиться в 2 

рази у порівнянні з 2012 роком. Доведено, що зберігання даних в десятки разів 

безпечніше на віртуальних хмарних серверах, ніж у себе на комп'ютері в офісі. 

За прогнозами Cisco, до 2015 року річний обсяг «хмарного» трафіку зросте в 12 
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разів з 130 ексабайт до 1,6 зеттабайт, а середньорічні темпи його зростання 

складуть 66%»
50

. 

Обговорюються «хмарні технології» переважно на галузевих конференціях 

з залученням представників ІТ-індустрії. Першу класифікацію хмарних 

технологій запропонував С. Гюльмедов, який вважає за необхідне розрізняти три 

основних різновиди хмар:  

 SaaS — software as a service — програмний додаток як послуга; 

 PaaS — platform as a service — платформа як послуга; 

 IaaS — infrastructure as a service — інфраструктура як послуга. 

Перший різновид хмари — програмний додаток як послуга. Передбачає 

використання Web-додатків, що знаходяться у хмарах і мають можливість бути 

наданими користувачеві у разі запиту через Інтернет. Програмні додатки 

розроблені для віддаленого користування. Суб’єкти видавничого ринку 

використовують їх, коли розміщують в мережі сайт, користуються електронною 

поштою, сервісами  електронних документів (google docs). 

Другий різновид — платформа як послуга. «При використанні цього сервісу 

інфраструктура додатків надається як набір послуг. До нього входять, зокрема, 

проміжне ПО як послуга, обмін повідомленнями як послуга, інтеграція як 

послуга, інформація як послуга, зв'язок як послуга, тощо. Всі вони призначені 

для підтримки додатків, які можуть працювати як у хмарі, так і в традиційних 

центрах обробки даних підприємства»
51

. Споживачеві надається платформа з 

набором послуг, які він може використовувати, прикладами таких пропозицій є 

віртуальні образи: IBM Web Sphere Application Server, Amazon Web Services, Dell 

Boomi AtomSphere, IBM WebSphere Cast Iron та Google App Engine.  

IBM Web Sphere Application Server — дозволяє клієнтові запускати свою 

Java програму та надає супутні послуги (базу даних, можливість надсилання 

пошти, тощо). 

                                                 
50 Облачные технологии в издательском, книготорговом и билиотечном деле [Электонный ресурс]. // 
Режим доступа: http://lib2.urfu.ru/public/files/new_02_09_2013_02.pdf 
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Dell Boomi AtomSphere — підтримує виконання Java програм, зв'язує 

внутрішні сервіси підприємства (NetSuite фінанси, Salesforce супроводження 

клієнтів, тощо) з хмарними послугами, тобто формує єдиний комплекс всіх 

бізнес процесів видавництва та автоматизує його.   

IBM WebSphere Cast Iron — інтеграція хмарних сервісів (розміщених на 

Amazon EC2, Google Apps, Salesforce.com, Oracle CRM, SugarCRM та інших) у 

єдине рішення потрібне замовнику. 

Amazon Web Services — широкий спектр сервісів хмарної інфраструктури, 

що надає послуги: 

 Зберігання даних та передачу контенту (об’єктне сховище, CDN, блочне 

сховище, сховище файлових систем, архівне сховище, перенесення даних, 

інтегроване сховище); 

 База даних (реляційні БД, міграція баз даних, NoSQL, каширування, 

сховище даних); 

 Мережеві рішення (Virtual Private Cloud, DNS, прямі підключення, 

балансування навантаження); 

 Аналітика (Hadoop, Elasticsearch, Machine Learning, лінії передачі даних, 

потокова передача даних, бізнес-аналітика, сховище даних); 

 Корпоративні додатки (віртуалізації робочого столу, електрона пошта та 

календарі, загальний доступ до документів і можливостей коментування); 

 Мобільні сервіси (розробка мобільних додатків, керування за допомогою 

API, ідентифікація, тестування додатків, Mobile Analytics). 

 За допомогою спеціальних онлайн-конструкторів (WordPress) видавець 

отримує можливість створити власний веб-сайт, що є актуальним в умовах 

читацької мережевої активності і суттєвої пасивності видавців. 

Третій різновид — інфраструктура як послуга. «Це набір фізичних ресурсів, 

таких як сервери, мережеве обладнання та накопичувачі, пропоновані 

замовникам в якості наданих послуг»
52

. Прикладами є ресурси VMWare vCloud 
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Suite (автоматизація створених хмарних рішень), Amazon EC2 (віртуальний 

сервер, можна використовувати для зберігання даних, якщо видавництво має 

декілька офісів), Sun ParaScale Cloud Storage (хмарне сховище даних) та інші. 

Вагомими для видавців перевагами може стати використання хмарних 

технологій, які допоможуть вирішити нагальні комунікаційні та технологічні 

проблеми, а також дозволять отримати додатковий інструмент впливу на читача 

через власну мережеву активність. Перехід до використання хмарних технологій 

може допомогти вирішити проблему піратства, через популяризацію читання он-

лайн, уникнення необхідності скачувати придбаний контент. Цю проблему 

окреслюють і представники найбільшого російського агрегатора електронного 

контенту «ЛитРес»: «Ми намагаємося будувати свою екосистему, яка захищена 

від піратства, бо не передаємо файли користувачам, але ставлення до неї поки 

вельми неоднозначне. Чому люди вважають за краще досі купувати паперові 

книги? Їх можна потримати в руках, виникає почуття власності, володіння. У 

нашому випадку користувач вирішив віддати нам свої гроші, не пішов до піратів, 

а скачав файл і поклав до локальної папки. Досвід, незрівняний з папером, але 

все одно книга у нього у власності. Якщо ми ще і цей ланцюжок обрізаємо і 

говоримо, що книга десь у хмарі, її можна читати, але не можна скопіювати на 

комп'ютер, то почуття власності ще більш притлумлюється. Звичайно, з часом 

люди звикнуть і до цієї моделі, але поки прагнення до володіння потрібно 

враховувати»
53

. Хмарні технології в комплексі інших протипіратських заходів 

дозволяють знайти реальні механізми його подолання, водночас потребують 

зміни стереотипних поведінкових моделей читача, що на сучасному етапі 

розвитку може бути запропоновано як альтернативний варіант. Читач уразі 

використання даного підходу буде опинятись у складній ситуації 

епістеміологічного вибору, проте поступово зможе прийти до усвідомлення 

доцільності використання даної способу користування контентом.  
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Ситуація зі зростанням кількості різноплатформних портативних пристроїв 

призводить до посилення у читача відчуття «зруйнованих очікувань», бо видавці 

не пропонують можливості синхронізації придбаного контенту між ними, а часто 

створюють умови за яких неможливо використати придбане видання на інших 

пристроях, наприклад, інтерактивна книга «Снігова королева» українського 

видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», що призначена тільки для читання на iPad.  

Наступна проблема з локальним зберіганням контенту — це неможливість 

його подальшого використання при втраті або пошкодженні пристрою. При 

зберіганні даних за допомогою хмарних технологій ця проблема знімається через 

відповідальність агрегатора контенту за збереження придбаного видавничого 

продукту  

Хмарні технології сприяють економії ресурсів, бо зникає потреба в побудові 

серверних рішень, дата центрів на початкових стадіях впровадження новітніх 

продуктів. При розширенні інформаційних потреб суб’єкта видавничої галузі, 

коли виникає потреба у більшій потужності сервера, розв’язання проблеми 

полягає у обранні нового тарифного плану постачальника хмарного сервісу, який 

відповідає нагальним потребам. 

З’являється актуальна можливість мікропрофілювання затребуваних 

користувачами даних, продуктів, ресурсів видавництва, а також створеного 

профілю читача видавничої продукції з окресленням його смакових  уподобань.  

Більшість хмарних сервісів побудовані таким чином, що користувач (читач) 

може застосовувати їх за допомогою різноманітних пристроїв. Наприклад: у 

користувача є смартфон, планшет та ноутбук і він читає книжку у хмарному 

сервісі, то якщо він користується одним обліковим записом, програмне 

забезпечення сервісу може зберігати та використовувати теперішній стан, тож 

залишивши свій ноутбук, читач відкриває програму читання книги, яка 

автоматично відкриває ту саму сторінку, на якій закінчилося користування 

сервісом з ноутбуку.  

Технології обробки даних. Важливими для видавничої галузі виступають 

технології обробки даних, які передбачають комплекс взаємопов’язаних 
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операцій, що зосереджені на аналізі, розрахунку та перетворенні даних. Їх 

потенціал знайшов застосування при створенні видавничої продукції з 

додатковими можливостями. Технологія розпізнавання образів для видавничої 

галузі може стати новим трендом, наділяючи книгу здатністю синтезувати 

можливості поліграфічної галузі та галузі інформаційних технологій. Тривалий 

час технологія розпізнавання образів була пов’язана з логістичними послугами, 

торгівлею видавничою продукцією (використання штрихового коду як 

ідентифікаційного номеру видання, що потребував застосування спеціальних 

сканерів). Наступним етапом їх розвитку стала ідея кодувати в таких мітка не 

тільки номер (ідентифікатор), а й додаткову інформацію, що дозволило говорити 

про появу QR кодів. Відмінність QR кодів від шрихових кодів — це розширення 

можливостей кодування (кодується не тільки номер, а й блок даних розміром від 

35 до 7089 цифр (4296 букв, 2953 байт даних).  Розмір кодованих даних дозволяє 

додавати до друкованих видань додаткову інформацію призначену для 

автоматичного використанням за допомогою портативних комп'ютерних 

пристроїв (адреса сайту в Інтернет, електронна адреса, номер товару, тощо). 

Додаткові можливості QR-коду стали приводом для подальшого 

експериментування щодо пошуку нових ідей використання технологій 

розпізнавання образів. Проривним у світовій видавничій галузі став досвід 

компанії Lego, яка видала каталог продукції з доповненою реальністю та 

програмне забезпечення для пристроїв на базі ОС Google Android та Apple iOS. 

Каталог створюється традиційними поліграфічними технологіями з зображенням 

додаткових міток-маркерів для зручності користування. Малюнки «оживають» 

за умови наведення портативного пристрою з завантаженим і активованим 

спеціальним програмним забезпеченням, яке, зчитуючи інформацію і 

синхронізуючи її з наявними в базі даних відеороликами, відтворює на поверхні 

сторінки 3D анімаційний ролик, викликаючи відчуття «живих героїв».  

Поняття «доповнена реальність» (англ. augmented reality, AR) було 

запропоновано Т. Коделом у 1990-ті рр. і вживається на позначення накладання 

цифрової інформації на будь-яке зображення при перегляді за допомогою 
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мобільних портативних пристроїв необхідної конфігурації. Існує декілька 

варіантів тлумачення поняття «доповнена реальність». Визначення 

американського вченого П. Мілгрома, який вважав за доцільне використовувати 

термін «континуум віртуальності» як простір між реальністю та віртуальністю 

(«Reality-Virtuality Continuum») [490, с.1323]. Дослідник «змішаної реальності» 

Р. Азум пропонує сприймати «доповнену реальність» як систему, де відбулось 

поєднання віртуального та реального, яка дозволяє  активно взаємодіяти з 

користувачем в реальному часі через тривимірний простір [462, с.356]. Серед 

російських дослідників суттєвий вклад у теорію «доповненої реальності» як 

нового медіа каналу комунікації зробили Я.Бояршинов та С. Глазкова. На їх 

думку, доповнена реальність — це особливе комунікаційне середовище, в якому 

створені можливості для отримання додаткової інформації або дії за рахунок 

розміщення в реальному середовищі виходів до віртуальних можливостей».
54

 

На сучасному етапі розвитку світової видавничої справи «додаткова 

реальність» знайшла застосування в контексті пошуків можливостей взаємодії з 

читачем з метою залучення його уваги до читання і створення додаткового 

преценденту до розширення функціональних можливостей книги через 

віртуальну візуалізацію зображень. «Мабуть, сама революційна технологія, що 

дозволяє створювати динамічний віртуальний аналог традиційної паперової 

книжки-розкладачки — це augmented reality. Книги, створені за допомогою 

технології доповненої реальності, являють собою комбінацію класичної 

друкованої книги з віртуальними компонентами, динамічно об'єднаними в 

потокове відео в реальному часі. Книжку можна не тільки читати, але й дивитися 

... в 3D-форматі на екрані комп'ютера, на який встановлюється спеціальний софт. 

«Зашитий» в книгу AVTR-код зчитується будь-якою стандартною вебкамерою, 

передається на комп'ютер і перетворюється в 3D-зображення. З книги 

«виростають» віртуальні замки, чудовиська або технічні об'єкти, а віртуальна 

літаюча тарілка приземляється на витягнуту долоню дитини. Мережевий додаток 
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дозволяє користувачеві \ читачеві керувати віртуальними об'єктами, взаємодіючи 

з AVTR-кодом через книжкову ілюстрацію»
55

. Подібні проекти — це переважно 

вклад на перспективу, ніж рентабельність на даному етапі, що засвідчує досвід 

західноєвропейських видавців. Французьке видавництво «Nathan» і видавничий 

енциклопедичний проект «Dokeo», що реалізується за підтримки фірми «Total 

Immersion». Німецьке видавництво «ArsEdition» використало технологічні 

розробки компанії «Metaio», випустивши книгу «Aliens & UFOs» («Інопланетяни 

і НЛО»). У Великій Британії технологію почало застосовувати у 2009 р. 

видавництво «Templar Publishing» у книзі «Drake's Comprehensive Compendium of 

Dragonology» («Повне керівництво з драконоведення»), для презентування її 

громадськості було розроблено також промо-сайт www.ologyworld.com.  

Російський дослідник Я. Бояршинов виокремлює основні компоненти 

електронних обчислювальних машин, які допомагають створити віртуальну 

модифікацію об’єктивної реальності: 

 маркер як ідентифікатор об’єкта додаткової реальності; 

 ЕОМ, оснащену оптичними, геопозиційними сенсорами (для зчитування 

ідентифікатора) і пристроями виводу та вводу інформації (вважаємо, що 

сьогочасна реальність засвідчує використання для відтворення «додаткової 

реальності» не будь-якого різновиду ЕОМ, а тільки пристроїв портативної 

електроніки); 

 програмну реалізацію системи «додаткової реальності», що має бути 

встановлена на ЕОМ (прикладні програми для перегляду додаткової 

реальності і взаємодії з нею). 

Класифікування «додаткової реальності» в контексті книговидання було 

запропоновано С. Яковлєвим та С. Пустовим, які, у праці «Історія, особливості і 

перспективи технології додаткової реальності», визначили набір її оптимальних 

характеристик: за типом взаємодії програмного забезпечення з операційною 
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платформою (моноплатформні системи (власний термін) — системи, що 

функціонують на одній платформі та кросплатформні системи, що функціонують 

на декількох апаратних платформах), за типом надання інформації для системи 

«доповненої реальності» (візуальні та аудіовізуальні), за типом сенсорів 

(оптичні), за рівнем взаємодії з користувачами (автономні та інтерактивні). 

Найбільш складною частиною доповненої реальності є пошук зображення. 

Програма каталогу Lego має базу зображень та відповідні до них сценарії 3D 

мультиплікації, тож спочатку потрібно знайти відповідність зображення з камери 

до усіх ключових зображень з бази. Процес ототожнювання можна розкласти на 

декілька етапів: 

1. фільтрація шумів; 

2. відокремлення фону; 

3. екстракція контуру; 

4. відокремлення об'єктів; 

5. перетворення контуру об'єкта в векторну форму; 

6. пошук схожих контурів; 

7. обрахунок просторової різниці при ідентифікуванні схожого за контуром 

об’єкта з бази даних; 

8. форматування візуального образу за даними різниці і маштабування до 

розмірів еталону; 

9. перевірка відповідності з еталоном; 

10. відтворення 3D анімації з урахуванням просторової різниці при 

встановленні відсотку відповідності вище за порогове значення. 

Подальшим розвитком «доповненої реальності» є її розширення через 

зв'язок з реальними просторовими об’єктами, яке видавництво «АСТ» 

реалізувало в проекті «Бенуарики», де програмний додаток до книжки не тільки 

«анімує» ілюстрації видання, а й пов'язує їх із предметами розташованими у 

парку «Бенуа» (м. Санкт-Петербург).  
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На східноєвропейському видавничому ринку розробкою технологій з 

«доповненою реальністю» займаються фірми «Лаборатория 24» (Росія), 

«ArProduction» (Росія), «Bluegg» (Україна). 

Російський проект «Devar Kids» запропонував читачеві 3D-розмальовки, 

живі зошити, енциклопедії з додатковою реальністю, що працюють з 

безкоштовним мобільним додатком Devar Kids на платформі операційних систем 

Android і iOS. Фірма «Bluegg» пропонує на українському ринку 3D-розмальовки, 

3D-енциклопедії, 3D-навчальні посібники з анатомії, архітектури. Фірма «Live 

Notebook» випускає 3D-зошити та 3D-пазли (оживлюються через додаток 

«Livephoto»). Крім фірм, що експериментують з новими технологіями, 

використовувати «доповнену реальність» почали і традиційні видавництва, 

наприклад, видавництво «Махаон» (книга «Принцеси. Disney», «Льодовиковий 

період 4. Континентальний дрейф», тощо). Аналіз видавничої продукції країн 

східноєвропейського регіону засвідчив, що експериментування з доповненою 

реальністю проводиться у дитячих виданнях розважальної та навчальної 

тематики: художня література, енциклопедична література, книжки-іграшки).  

Х. Паске, генеральний директор видавництва Gallimard Jeunesse, 

переконаний: «два роки тому не говорили ні про iPhone, ні про доповнення 

реальності. Нові технології розвиваються швидко, але вимагають значних 

бюджетів. А діти, як і раніше потребують паперу, який дозволяє описувати, 

обговорювати або розкривати теми, що викликають їх цікавість».
56

 Однак 

«Мережа нас зобов'язує бути привабливими і винахідливими, — підкреслює С. 

Шарве з видавництва Nathan. — Треба взяти до уваги нові форми читання і не 

вбивати читача великими обсягами тексту. Читання повинно приносити 

задоволення»
57

. 
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Технічні пристрої та програмні технології, що позиціонуються як 

«доповнена реальність» дозволяють «оживлювати» традиційну книгу через 

додатковий візуалізований контент із застосуванням пристроїв портативної 

електроніки завдяки технології «комп’ютерного зору». Синергетичний ефект 

взаємодоповнення — унікальний простір існування нових можливостей 

залучення дитини до читання паперової книги з використанням портативних 

пристроїв.  

 

 

3.2.2. Комп’ютерні технології 

Комп’ютерні технології — це узагальнена назва, що вживається на 

позначення сукупності технологій, які відповідають за зберігання, передачу, 

обробку та відтворення інформації за допомогою електронної обчислювальної 

техніки.  

Відповідно до місця застосування у видавничо-поліграфічній галузі їх 

можна класифікувати на:  

 Комп’ютерні видавничі технології; 

 Комп’ютерні поліграфічні технології. 

Комп’ютерні видавничі технології. Глобальні зміни відбулись на етапі 

підготовки видання до друку. Вони безпосередньо були пов’язані зі зміною 

технологічної схеми завдяки впровадженню апаратного та програмного рівнів 

підтримки виробничого процесу, а також переосмисленню посадових обов’язків 

співробітників видавництва, що дало можливість виконувати розширений спектр 

виробничих завдань за допомогою використання програмно-технічних інновацій 

(редактор, коректор) та запровадження нових посад (верстальник, технічний 

редактор). З’явились комп’ютерні видавничі технології — це узагальнена назва, 

що вживається на позначення сукупності технологій, що задіяні у додрукарській 

підготовці видання і використовують електронну обчислювальну техніку як 

інструмент обробки текстової та візуальної інформації.  
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Перші радикальні зміни у процесі підготовки видання до друку відбулись з 

появою настільних видавничих систем. «Традиційні технології редакційно-

видавничої підготовки видань, такі як відтворення тексту за допомогою 

друкарської машинки, уже давно замінили автоматизовані комп’ютерні 

комплекси — настільні видавничі системи, що складаються з персонального 

комп’ютера, програм набору, верстки, обробки ілюстрацій, сканера, друкуючого 

пристрою. Разом з подальшою комп’ютеризацією додрукарського процесу 

відбувається автоматизація редакційних процесів, що значно скорочує часові 

витрати, полегшує роботу редактора, дає змогу створити видавничий оригінал з 

новими технологічними можливостями.  Треба зазначити, що розвиток цифрових 

технологій дає змогу значно прискорити редакційно-видавничі процеси, що 

становлять основу видавничої діяльності»
58

. 

Майкл Л. Клепер, аналізуючи процеси змін у країнах Західної Європи та 

США, доходить висновку, що «настільна» революція у видавничій справі в 

середині 1980-х років розгорнулася за межами друкованої сторінки, охопивши 

всі форми видавничої справи. Розвиток цифрової видавничої справи, яка 

включає використання цифрових методів для створення, виготовлення, збору та 

доставки складних реально існуючих та інтерактивних продуктів, спричинив 

докорінні зміни у вікових технологіях, таких, як друкарська справа» [229, с. 26]. 

Фокус уваги видавців зміщується на задоволення потреби у постійному 

оновленні через використання інноваційних технологій з метою оптимізації 

виробничого процесу, увиразнення інформаційного книжкового простору: 

«інформаційний вибух спричинив розвиток новітніх видавничих технологій, 

оскільки в усіх сферах діяльності стала помітною нерівновага» [342, с.1].  

«Видавничі системи» або «настільні видавничі системи» — поняття, які 

увійшли у видавничу практику східноєвропейського регіону із запізненням. У 

країнах Західної Європи та США це явище виникло значно раніше, ніж був 
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уведений  в обіг термін «desktop publishing». Його вперше використав розробник 

програми Aldus PageMaker П. Брейнард, який мав на меті через використання 

маркетингово привабливої фрази, описово, але ємно, відтворити компактність і 

локалізованість обладнання та простоту використання програмного 

забезпечення. Головним завданням програми було створення віртуального 

макету паперової сторінки, що є основою друкованого видання. 

Дослідник цифрових технологій М. Клепер стверджує, що «видавничий 

процес зазнав серію радикальних змін, привнесених наявністю недорогих 

персональних комп’ютерів, гнучкого програмного забезпечення для верстки та 

можливістю виведення професійної якості, які здійснюються доступними за 

ціною настільними принтерами. Ці найважливіші досягнення назавжди змінили 

процеси і процедури, що охоплюють видавничу діяльність» [229, с. 30].  

Спостереження над специфікою розвитку видавничих ринків країн Східної 

Європи дозволили стверджувати, що потужний ефект від впровадженого 

інноваційного видавничого комплексу досягався завдяки розробці системного 

підходу з підготовки видання до друку з використанням нововведень на 

апаратному і програмному рівнях. Їх історичну еволюцію накреслено у праці М. 

Назаркевича «Автоматизовані видавничо-поліграфічні процеси», в якій автор 

наголошує: «Перші персональні комп’ютери (ПК) з невеликою ємністю 

оперативної та постійної пам’яті, монохромним монітором використовувались 

спочатку для складання, опрацювання та роздруку тексту на принтері, відбитки 

якого застосовувались для подальшого монтажу з графічними та растровими 

зображеннями»
59

. Перший етап еволюції настільних видавничих систем — 

робота з обробкою текстової інформації, другий — розширення можливостей 

через оброблення кольорових, чорно-білих ілюстрацій, роботу з графічними 

образами, третій — верстання видання, четвертий — зчитування інформації з 

оригіналу з подальшим його експонуванням на фотоплівку. 
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Перший рівень — апаратний рівень, який містить комплекс пристроїв, що 

дозволяють здійснити набір, обробку, зберігання, передавання і виведення 

інформації. Відбувся перерозподіл процесів між видавництвом і поліграфічним 

підприємством, автоматизувався робочий простір редактора, технічного 

редактора, верстальника.  

Другий рівень — програмний рівень, йдеться про комплекс програм, що 

використовуються для керування робочим потоком. Видавництва здійснюють 

підготовку видання до друку за допомогою програмного забезпечення для 

роботи з текстом, ілюстративним матеріалом. Редактор здобуває автоматизоване 

робоче місце (автоматизація редакторських систем, моделі робочого процесу, 

поведінкові моделі роботи редактора, недосконалість програмного забезпечення, 

ймовірні проблемні ситуації детально описані у працях В.Різуна).  

Пропонуємо виділяти декілька типів програмного забезпечення відповідно 

до рівня складності, що у своєму функціоналі має завданням обробку текстових 

файлів:  

 редакційно-видавничі системи з реалізацією базових функцій 

автоматизації роботи редакцій: K4 Publishing System (виробник німецька 

компанія SoftCare), Quark Publishing System (виробник американська  

компанія Quark Inc), BaseView (розробник компанія SoftUnion), Linopress 

(розробник компанія Linotype-Hell, впроваджувач Heidelberg), Open Pages 

(розробник компанія Advanced Computer Innovations), AxioCat (розробник 

компанія AxioSoft, з трьома робочими модулями: AxioCat, AxioBild, 

AxioWin); 

 власне видавничі автоматизовані редакторські портативні системи 

призначені для розробки макетів видавничої продукції, де відбувається 

розміщення текстових та ілюстративних матеріалів, їх посторінкове 

компонування, здійснюється підготовка видання до друку: Adobe 

PageMaker та Adobe InDesign (продукти компанії Adobe Systems працюють 

з ОС Microsoft Windows, Apple MacOS), Quark XPress (виробник 

американська  компанія Quark Inc працює з ОС Microsoft Windows, Mac OS 
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X), Microsoft Publisher (виробник американська компанія Microsoft 

Corporation працює з ОС Microsoft Windows), Scribus (продукт належить 

групі розробників програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом 

Scribus працює з ОС Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS X), 

WoodWing Smart Connection Enterprise (виробник німецька компанія 

WoodWing Software); 

 автоматизовані текстові редактори: WordPad (входить до складу 

програмного забезпечення операційної системи Microsoft Windows), 

Notepad (адаптований для Microsoft Windows розробники Notepad++ 

Contributors), Kingsoft Writer (програма з офісного пакету Kingsoft Office 

Free), Text Edit (редактор входить до складу дистрибутива ОС Apple 

MacOS X), Document Editor (розробник Semagsoft), Emacs 

(багатофункціональний крос-платформний текстовий редактор) ; 

 автоматизовані текстові процесори: AbiWord (крос-платформний 

текстовий процесор, що може працювати на ОС Linux, Apple MacOS X, 

Microsoft Windows, ReactOS, SkyOS, QNX), LibreOffice Writer 

(багатофункціональна програма, що є текстовим процесором і візуальним 

редактором HTML з офісного пакету LibreOffice), Microsoft Word 

(текстовий процесор для операційних систем Microsoft Windows, Apple 

MacOS), Microsoft Works (спрощена версія Microsoft Word для домашнього 

використання), OpenOffice Writer (текстовий процесор і візуальний 

редактор HTML, що входить до складу OpenOffice.org); 

 вузькопрофільні текстові процесори (програми асистенти письменника): 

YWriter, Storybook, Writer's Cafe, Ulysses, Jer’s Novel Writer, Scrivener, Final 

Draft AV; 

 системи управління цифровим контентом (Canto Cumulus для ОС Microsoft 

Windows, Apple MacOS X); 

 програми для створення діаграм: Diagram Designer (програма для ОС  

Microsoft Windows), Dia (програма для ОС Microsoft Windows, Linux, Apple 
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MacOS X), CADE (редактор діаграм для ОС Microsoft Windows), StarUML  

(програма для ОС Microsoft Windows). 

Опрацювання ілюстративного матеріалу у виданнях відбувається з 

використанням спеціального програмного забезпечення з обробки зображень 

(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photo-Paint, Micrografx Picture Publisher, 

Corel Draw, Fractal Design Painter): 

 програми для роботи з  піксельною графікою (даний клас програм має 

загальну назву Image Application, до нього входять програми Adobe 

Photoshop, Fireworks,  ImageReady); 

 програми для роботи з  растровою графікою (програма Adobe Photoshop 

ОС Microsoft Windows і Apple MacOS X;  програма Gimp для ОС Microsoft 

Windows, Linux, FreeBSD, Apple MacOS X; програма Krita для ОС 

Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS X), тощо; 

 програми для роботи з  векторною графікою (програма CorelDRAW для 

ОС Microsoft Windows; програма Inkscape для ОС Microsoft Windows, 

Linux, Apple MacOS X; програма OpenOffice.org Draw для ОС Microsoft 

Windows, Linux, FreeBSD, Apple MacOS X; програма Adobe Illustrator;  

програма DrawPlus Starter Edition), моделювання й оформлення видань 

стало можливе через застосування програм для поліграфічного дизайну 

(Macromedia Free Hand, Micrografx Designer), тощо. 

Видавництво отримує програмне забезпечення, яке дозволяє спростити, 

оптимізувати та стандартизувати виробничий процес. Схеми робочих процесів 

спричиняють спрощення механічної роботи над підготовкою видання до друку і 

залишають простір для креативної діяльності. Трансформується підхід до 

організації робочого простору, зорієнтований на його оптимізацію і пов'язаний з 

виробничими потребами. Видавництво стає багатофункціональним, отримує 

оновлений потенціал для виведення видань на ринок, базовий індикатор 

успішності, мультиплікуючи ці переваги як фактор інвестиційної привабливості. 

Водночас, зникає потреба в операторах набірно-друкарських машин, 

метранпажах та розкладниках, що здійснювали верстку і монтаж оригінал-макета 
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для машин офсетного друку. З’явилась нова модель видавництва, де програмне 

забезпечення провокує зрощення посадових обов’язків.   

Комп’ютерні поліграфічні технології. Основна увага зосереджена на 

комп’ютерних поліграфічних технологіях, що пов’язані з модернізацією 

поліграфічних технологій та поліграфічних процесів для виготовлення 

видавничого продукту. Водночас ракурс їх оцінки полягає у виявленні сутнісних 

маркерів, що вплинули на процес виготовлення видавничої продукції, 

скоротивши час її виробництва і виведення на ринок. Використовуються на етапі 

додрукарської підготовки видання, друкарського процесу та післядрукарської 

його обробки. На етапі додрукарської підготовки зміни переважно стосуються 

фоторепродукційних процесів 

Поліграфічні комп’ютерні інновації додрукарських процесів 

Технологічний маршрут поліграфічного виробництва з комп’ютеризацією 

виробничих процесів змінився. У зв’язку з продовженням атомізації 

видавничого-поліграфічного ринку та перерозподілом функціональних 

обов’язків, додрукарська підготовка видання часто виводиться з класичного 

поліграфічного виробничого процесу (додрукарський / друкарський / 

післядрукарський етапи) з виготовлення видавничої продукції, потрапляючи до 

компетенцій видавничих редакцій.  

Проте об’єктивно існує необхідність виділити всі ймовірні варіанти 

співпраці з поліграфічним підприємством, що практикуються на сучасному 

ринку: 

 видавнича додрукарська підготовка — друк і післядрукарська обробка 

поліграфічного підприємства; 

 авторська додрукарська підготовка (виключення видавничих послуг) — 

друк і післядрукарська обробка поліграфічного підприємства; 

 повний замкнений цикл робіт поліграфічного підприємства. 

Взаємодія між видавництвом — поліграфічним підприємством переходить 

на якісно новий рівень і здійснюється за моделлю аутсорсингової співпраці.  
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Відбулося також скорочення деяких процесів у додрукарській підготовці 

видання: набірний процес увійшов до компетентністних обов’язків автора, що 

зафіксовано у технічних вимогах до рукописів. Поява персональних комп’ютерів 

призвела до зникнення набірних машин як класу поліграфічної техніки, 

залишивши їх як унікальні ретромашини для реалізації креативних ідей з 

нестандартним підходом до підготовки видання.  

Робота з ілюстративним матеріалом на етапі додрукарської підготовки стала 

надзвичайно важливою, що було зумовлено орієнтуванням на клієнтоцентричну 

модель роботи, яка передбачала врахування тяжіння сучасного читача до 

візуального контенту (постала нагальна проблема збільшення відсоткового 

співвідношення текстового / ілюстративного матеріалів та проблема 

невиправданих очікувань щодо якості поліграфічного відтворення ілюстрацій та 

акцентованості текстів) та вдосконаленням поліграфічної техніки та технологій 

(сприяли цьому власне поліграфічні інновації: збільшення способів друку, 

можливість цифрової обробки даних зображення, застосування цифрової 

фототехніки для отримання зображення, використання програм векторної 

графіки, тощо).  

Обробка ілюстративного матеріалу була переведена до технологічних 

редакцій видавництва і здійснюється в автоматизованому форматі за допомогою 

спеціального програмного забезпечення, проходячи цикл введення 

ілюстративного матеріалу, етап його програмної обробки (тонова корекція, 

колірна корекція, тощо) та виведення на рівень відповідності технічним вимогам. 

Фоторепродукційні процеси зазнали найбільшої трансформації на 

апаратному рівні: пристрої введення інформації (сканери різних типів), вивідні 

пристрої (принтери), контактно-копіювальні пристрої (контактно-копіювальні 

станки та контактно-копіювальні рами), контактно-вимірювальні пристрої. 

Поліграфічні комп’ютерні інновації друкарських процесів 

Найбільш інноваційними стали процеси розширення способів друку, 

класичний високий друк у книговиданні був замінений на плаский друк, 

позитивно змінюючи якість видань при відтворенні текстової, а особливо 
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ілюстративної інформації. З 2000-х рр. активного розповсюдження здобув 

цифровий друк, що запропонував кардинально новий алгоритм виробничого 

процесу, оновлюючи технологію додрукарської підготовки, виключивши з 

ужитку фоторепродукційний та експонувальний процеси, замінюючи технологію 

«Computer-to-Plate» технологією «Computer-to-Print» та скорочуючи час 

виготовлення видавничої продукції. Ризографічний друк, як різновид цифрового 

трафаретного друку, став альтернативою інших видів цифрового друку. Введено 

в ужиток поняття «оперативна поліграфія», що засвідчує виникнення процесу 

термінового друку і сприяє впровадженню сервісу «друк на вимогу». Інноваційні 

процеси на даному етапі виробництва сприяли покращенню якості відтворення 

та скороченню часового проміжку необхідного на процес друкування.  

Комп’ютерні поліграфічні технології відіграли суттєву роль у покращенні 

якості поліграфічної продукції, модернізували процес виробництва з метою 

оптимізації необхідних витрат, мінімізації затрат на її виготовлення без шкоди 

для показників якості. 

 

 

  

3.2.3. Технології портативної електроніки  

Зміна культурних кодів через зміну носіїв інформації — реальність нової 

суспільно-політичної ситуації, яка трансформує суспільну свідомість, формуючи 

нову систему координат, яку описував М. Хайдеггер у концепції «машинної 

техніки», підкреслюючи її амбівалентну позитивно та негативно марковану 

сутність і необхідність постійного оновлення. Поява приладів портативної 

електроніки змінила розуміння про зручність, ергономічність, мобільність, 

спровокувала попит на паралельне використання друкованої та електронної 

видавничої продукції. Семіотична різниця між їх сприйняттям породжує 

формування нових звичок, нового  способу мислення. Ідентифікація сучасної 

людини, її кастовості у часопросторі відбувається через «мобільні гаджети» та 

запропоновані їх розробниками креативні ідеї. Інтернет як мегаплатформа 
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дозволив функціонувати безлічі невідфільтрованої інформації та сформував 

декілька людських ідентичностей, що існують в реальному та віртуальному 

вимірах. 

Технологічний прогрес, який посилився у зв’язку з лібералізацією 

суспільства, вплинув на видавничу галузь і спричинив тектонічні зрушення. 

Сприяло цьому і виявлення невідповідності потреб і очікувань читачів та 

суб’єктів видавничого бізнесу, задовольнити які можна застосовуючи інновації. 

Портативна електроніка стала мотиватором потужних змін. Прикметник 

«портативний» є похідним від англійського portable — переносний. Портативна 

електроніка — це різноформатні електронні пристрої, що мають зручний до 

користування формфактор і здатні до автономного функціонування. 

Ідея портативної обчислювальної машини невеликого розміру, але з 

об’ємними  внутрішніми носіями інформації, належить американському вченому 

А. Клею. Найбільше уваги до її розробки приділила компанія Intel, з винаходів 

якої починається ера портативної електроніки.  

Різновидами пристроїв портативної електроніки, що можуть бути 

використані для задоволення потреб видавничої галузі є: 

 Лептоп (Ноутбук / Нетбук / Смартбук); 

 Планшет; 

 Мобільний телефон; 

 Кишеньковий комп’ютер;  

 Смартфон; 

 Мультимедіаплеєр; 

 Електронна книга.   

Кожен з названих пристроїв може виконувати низку завдань: обробку, 

зберігання і передавання інформації, відтворення видань для перегляду читачем, 

програвання аудіофайлів. До ключових технологій, що сприяли появі пристроїв 

портативної електроніки варто віднести: 

 Технології енергозбереження; 
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 Технології мініатюризації пристроїв. Використання і модернізація 

технології «flip-chip» (Controlled Collapse Chip Connection або С4) та SMD-

компонентів.  

 Технології елементів живлення. Використання нових видів акумуляторних 

батарей (Li-ion, Li-Pol); 

 Технології ергономіки (підвищення зручності користування); 

 Технології компресії даних. Дозволяють підвищити швидкість скачування 

інформації, ємність пристрою у зв’язку з необхідністю зберігання великого 

обсягу інформації на локальному носії.  

Пристрої портативної електроніки відкрили дорогу для креативних 

видавничих ідей та спонукали до виведення на новий етап процесу відновлення 

читацької активності, дозволили оптимізувати процес переміщення даних та 

роботи з ними. Для їх потреб було створене універсальне або локальне 

програмне забезпечення, що дозволяє читати електронну видавничу продукцію, 

в деяких програмах розширене і збагачене функцією редагування, синтезування 

голосу (потребує додаткового програмного забезпечення, наприклад, програми 

для зчитування SAPI, Microsoft Speech Platform та «голосових модулів»).  

Програмне забезпечення для читання текстів з екрану доцільно поділяти за 

типом операційної системи або за типом портативного пристрою, на яких воно 

встановлюється. За типом портативного пристрою виділяють програми для: 

Ноутбуків. Аналіз програм для читання текстів з портативного комп’ютера 

засвідчив, що ця група є найбільш кількісно чисельною (проаналізовано 40 

програм), більшість працює на операційній системі Windows і найчастіше 

підтримує формати html, fb2, txt, epub: AlReader 2.5, Haali Reader 2, Ice Book 

Reader Professional, WinDjView, Adobe Reader, Brava Reader, eXPert PDF Reader, 

Macintosh Book Reader, BookView, Microsoft Reader, тощо). 

 CoolReader 3 — програма призначена для ПК на базі операційних систем 

Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS, Symbian, Apple iOS, Google 

Android, підтримує формати epub, tcr, html, fb2, txt, rtf.  
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 FBReader — програма призначена для ПК на базі операційних систем 

Microsoft Windows, Linux, Google Android, підтримує формати txt, html, 

Palmdoc, rtf, doc. 

 BookReader — програма призначена для ПК на базі операційних систем 

Microsoft Windows, підтримує формати fb2, html, doc, rtf, txt, Zip. 

Смартфонів. Проведене вивчення ринку програмного забезпечення для 

читання текстів зі смартфонів засвідчило, що ця група є кількісно чисельною 

(проаналізовано 30 програм), більшість працює на операційній системі Android, 

також знаходимо випадки використання операційних систем iOS, Microsoft 

Windows, Symbian. Поширеними є бібліотеки, найчастіше підтримує широкий 

спектр універсальних форматів — html, fb2, txt, epub (Aldiko Book Reader, 

EbookDroid, Moon+ Reader, PocketBook Reader), обмежену їх кількість (BlueFire 

reader, Google Play Books, Kobo, Nook, Mantano Ebook Reader, smartReader, 

ZXReader, ShortBook) або має власний формат  (Kindle, XDjvu). 

 SmartReader — програма призначена для смартфонів на базі операційної 

системи Symbian, підтримує формати fb2, txt, tcr, epub. 

 QReader — програма призначена для смартфонів на базі операційної 

системи Symbian, підтримує формати txt, tcr, Palm doc (.prc и .pdb), fb2. 

 ZXReader — програма призначена для смартфонів на базі операційної 

системи Google Android, підтримує формати fb2, txt, docx, epub, онлайн-

бібліотека (OPDS). 

 ShortBook — програма для iPhone і iPad, з операційною системою iOS 6.0, 

підтримує формати fb2. Безкоштовний різновид програми ShortBookLE 

(Library Edition). 

 RuBooks — програма з операційною системою iOS, підтримує формати 

fb2, txt, html, rtf, doc, pdf. 

 iPhone BookShelf — програма з операційною системою iOS, підтримує 

формати fb2, html, Plucker, PalmDoc, MobiReader. 
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 iPhone textReader — програма з операційною системою iOS, підтримує 

формати (non-DRM) eReader, Mobipocket, rtf, PalmDoc, Plucker, html, chm, 

pdb, prc, fb2, Text eBooks. 

Мобільних телефонів з підтримкою Java MIDP. Програмне забезпечення 

для мобільних телефонів є переважно безкоштовним, працює з операційними 

системами Microsoft Windows, Java ME, підтримує різні формати. 

 ReadManiac  — програма з підтримкою операційних систем Microsoft 

Windows, Java ME, підтримує формат txt; 

 Shasoft eBook — програма для читання і створення електронних книг з 

OpenOffice.org або Microsoft Word, підтримує формат txt, rtf, doc, fb2. 

 MjBook — програма для читання та створення електронних Java-книг, 

конвертує текст в jar або jad файл, підтримує формат rtf, doc, html. 

Найбільш ємно причини переходу на читання з мобільних пристроїв 

викладені у відгуках користувачів Інтернет про причини читання з екрану: «часу 

на комфортне читання ставало все менше і менше. І поступово процес читання 

став супроводжувати пересування містом. А в метро з собою брати паперову 

книгу щонайменше не дуже зручно. Довелося скористатися мобільним 

телефоном»
60

. 

КПК (Кишеньковий персональний комп’ютер) — різновид портативної 

електроніки змішаного типу, де програмне забезпечення для читання 

використовується як допоміжна опція, розширюючи функціонал. 

 AlReader 2 — програма працює з операційною системою Microsoft 

Windows Mobile, має вбудовану бібліотеку, підтримує формати epub, html, 

fb2, txt, rtf, pdb, html. 

 PocketDjVu — програма працює з операційною системою Microsoft 

Windows Mobile, підтримує формати 

 Adobe Reader for Pocket PC — програма працює з операційною системою 

Microsoft Windows Mobile, підтримує формат pdf;  

                                                 
60

 Электронные книги, или для чего нужна Java [Электронный ресурс] (12.01.13) // Режим доступа: 

http://www.mobile-review.com/soft/2007/java-book.shtml 
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 Smart DjVu — платна програма працює з операційною системою 

Microsoft Windows Mobile, підтримує формат DjVu; 

 Team One's Reader — платна програма працює з операційною системою 

Microsoft Windows Mobile, підтримує формати html, mht, chm; 

 Book Reader 2008 — платна програма працює з операційною системою 

Microsoft Windows Mobile, підтримує формати html, txt, rtf, pml, pdb. 

 PocketXpdf — безкоштовна платформа з операційною системою Microsoft 

Windows Mobile, підтримує формат pdf. 

Програмне забезпечення для КПК є переважно платним, працює з 

операційною системою Microsoft Windows Mobile, підтримує найчастіше 

мінімальну кількість форматів. 

Широкий спектр програмного забезпечення, операційних систем — це 

виклик розробникам сучасних електронних, але найбільше мультимедійних 

книг, коли видавець потрапляє у пастку «обмежених можливостей» або великих 

фінансових витрат. Пастка «обмежених можливостей» має декілька рівнів: по-

перше, необхідно працювати на непідвладній видавцю царині програмного 

забезпечення, де він, в силу власних обмежених знань, змушений покладатись на 

залученого до співпраці програміста; по-друге, створення мультимедійного 

видання для обмеженої кількості операційних систем і форматів призводить до 

свідомого маштабування кількості читацької аудиторії не тільки за показником 

зацікавленості у видавничому продукті, а й за показником наявності необхідного 

портативного присторою. 

Створення електронних, інтерактивних, а особливо мультимедійних видань, 

потребує залучення сторонніх фахівців і акцентує появу проблеми співпраці за 

аутсорсинговою моделлю, яка відома сучасним видавцям, до тогож видавець 

повинен виходити на поле інформаційних технологій. Відсутність мінімального 

набору знань заважає отримати креативний продукт необхідної якості та 

функціональних можливостей.  

Специфіка створення продуктів для портативних пристроїв полягає в 

необхідності враховувати формфактор приладу, особливості роботи програмного 
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забезпечення та конфлікт між програмними забезпеченнями. Сучасні планшети 

та смартфони використовують для роботи операційні системи Google Android і 

Apple iOS, водночас для настільних систем використовують Microsoft Windows, 

Apple Mac OS X, а також цілий спектр дистрибутивів операційних систем 

родини Linux. Як наслідок, видавець при створенні електронних книг повинен 

врахувати необхідність використовувати спеціалізовані механізми розробки 

програмних пакетів для цільових платформ. 

Дослідження засвідчили, що більшість видавців при створенні 

мультимедійних видань орієнтуються на портативні пристрої Apple iPad та Apple 

iPhone (пристрої ці працюють з використанням операційної системи iOS та 

підтримують книги у форматі epub), звужуючи аудиторію потенційних читачів. 

Книги для даних пристроїв можна знайти на ресурсах «Knigolib», «Epubbooks», 

«Booq», «iBook Store», «ibookss.at.ua». Створення одноплатформної книги, 

особливо в умовах східноєвропейського ринку, де відсоток людей, що є 

власниками Apple iPad та Apple iPhone є низьким, варто вважати ризикованим та 

неокупним.  

Складність також полягає у низькій компетентності видавця, який 

змушений беззастережно покладатись на компетентність і якість роботи 

програміста, маючи можливість мінімально корегувати робочий процес. Процес 

плідної співпраці потребує вироблення повної і детальної інструкції видавничого 

бачення готового продукту, що може бути реалізовано за допомогою певного 

регламенту або «технічних завдань». Важливими в ньому є пункти про 

мінімальні очікування: 

 Цільові формати (iOS application, Android application, ePub, тощо); 

 Інформація про роздільну здатність екрану портативного пристрою 

(співвідношення сторін екрану цільового пристрою); 

 Перелік наданих матеріалів, що будуть застосовуватись при створенні 

видання (ілюстрація, місце розміщення ілюстрації, наявність лідів, місце 

на сторінці); 
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 Вказівки щодо типів взаємодії з читачем при отриманні необхідного 

ефекту («натискання», «натискання з утримуванням», «натискання з 

переміщенням») або потрібної взаємодії («програти відеоролик», 

«відтворити підказку», «приховати ілюстрації», «розмалювати картинку»); 

 Зорієнтованість на підтримку більшої кількості платформ, що призведе до 

збільшення аудиторії, обсягів реалізації. Водночас розширення 

функціональних можливостей — це здорожчання проекту; 

 Спектр пристроїв портативної електроніки, яка працює з використанням 

операційних систем iOS та Android, передбачає наявність різних розмірів 

та роздільної здатності екранів (від екранів розміром менше 2-х дюймів з 

роздільною здатністю 160x160 точок до 21 дюймових планшетів з 

роздільною здатністю понад 4 тис. точок по горизонталі). Особливість 

даних параметрів накладає обмеження на вибір оптимальної розподільної 

здатності продукту і потребує або прив’язки до певних портативних 

пристроїв, або створення програмного забезпечення з адаптації 

функціоналу програми під потреби конкретного портативного пристрою. 

В отриманому видавничому продукті повинні бути дотримані стандарти 

щодо вікових особливостей оформлення видання, досягнута легка читабельність 

тексту (через правильно підібраний шрифт і контрастність), пріоритетним для  

дитячої літератури є застосування режиму читання вголос із використання 

функції виділення озвучуваного тексту на екрані з метою унаочнення 

виголошеного тексту, використання інтерактивних елементів (міні-ігри, міні-

квести, міні-розмальовки). Надважливо продумати  зовнішній вигляд панелі 

керування налаштуваннями, бо саме її зручність розвине зацікавлення або 

відштовхне користувача.  

Створення електронного видання може потребувати від видавця вміння 

користуватись онлайн-конструкторами та конверторами форматів, створюючи 

таке видання для пристроїв iPad і iPhone найчастіше використовують 

програмний пакет iBooks Author фірми Apple. Він дозволяє завдяки детально 

розробленій інструкції та продуманому функціоналу створити електронне 
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видання, написавши в редакторі або зімпортувавши текст з файлу Microsoft 

Word, Adobe InDesign або файлу у форматі ePub (для видань з точних наук 

передбачена можливість скористатись формулами LaTeX та MathML), зверстати, 

виконати наступні необхідні кроки, створити або імпортувати обкладинку, за 

необхідності вмонтувати інтерактивні елементи (слайди, галереї зображень, 

інтерактивні зображення, відеоролики, спливаючі текстові вікна, звукозапис, 

опитування), використати 3D анімацію, html-віджети (міні програми у форматі 

HTML5 з підтримкою JavaScript). Суттєвою перевагою є можливість 

переглянути і протестувати отриманий результат на обраних для реалізації 

пристроях. Готовий видавничий продукт експортується в текст, PDF, iBooks 

формати. 

Ринок портативної електроніки впливає на життєдіяльність людини, змінює 

і проектує його. Відповідно видавцеві, який прагне до розширення ринків та 

аудиторії, необхідно опанувати особливості роботи з нею, розробити креативну 

стратегію розвитку з використанням можливостей, які він відкриває. 

 

 

3.3. Інноваційні сервіси у видавничій сфері 

 

3.3.1. Друк на вимогу 

Запровадження цифрових технологій спричинило зміни парадигми і 

моделей книговидання, стали справжнім викликом і порятунком для сучасних 

видавців, які переживають стагнацію ринку на тлі зниження попиту на книгу 

серед населення і зменшення кількості дієвих інструментів для виявлення 

реальних потреб покупців. Перенасичення ринку однотипною видавничою 

продукцією і, як наслідок, повернення нерозпроданих книг, штучний дефіцит 

публікацій, наявність незатребуваних видань і численні незадоволені запити на 

купівлю вже розпроданих книг — сучасні реалії, які зменшують можливості 

бізнесу і не сприяють задоволенню реальних читацьких потреб. Видавничий 

бізнес після світової економічної кризи зміг прийти до усвідомлення 
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необхідності констатувати збільшення кількості малотиражних видань і 

виникнення потреби урізноманітнювати асортимент книгами вузького 

споживчого інтересу. Для виходу зі складної ситуації необхідно ламати 

стереотипи і, зокрема, активно використовувати сервіс «друк на вимогу». 

Запропонована модель роботи використовує технології повторного звернення до 

необхідного контенту через персоналізоване замовлення з обмеженим ареолом 

розповсюдження. Формується усвідомлений перехід безпосередньої 

зорієнтованості на задоволення прямих запитів.  

Сучасний видавничий ринок поступово зорієнтовується на використання 

інноваційних технологій з метою оптимізації виробничого процесу та економії 

коштів, а також на запровадження перспективних сервісів, що у подальшому 

сприятимуть появі додаткових стимулів для придбання видавничої продукції. 

Важливою світовою тенденцією після економічної кризи 2008 р. стало 

скорочення накладів видань. Проте країни західноєвропейського регіону 

намагаються уникнути «сліпого» скорочення і повсякчас пропонують активно 

використовувати технологію «друк на вимогу». Г. Богута зазначає: «Відповідно 

до того як видавці піддаються все більшому тиску з боку інформаційних і 

комунікаційних провайдерів, фінансові можливості для друку книг стають 

виключно важливим питанням стабільності та продовження зростання 

видавничої справи. Прикладом такого тиску на сучасних видавців є існуюча в 

світовому масштабі тенденція до зменшення накладів, тобто збільшення вартості 

виробництва одного примірника у разі застосування традиційних технологій. 

Дана тенденція чинить особливо негативний вплив на сегменти з традиційно 

низькою кількістю примірників, як професійні, технічні, наукові, культурні та 

некомерційні публікації. На відміну від тих країн, де досить великий відсоток 

читаючої частини населення, що читає, говорить такими поширеними мовами, як 

англійська, французька, іспанська та німецька цей тиск особливо відчувається в 

багатьох країнах Центральної та Східної Європи. Тому технологія друку на 

вимогу повинна бути дуже привабливою для видавництв та оптової торгівлі 

Центральної та Східної Європи [108]. Ситуація з динамікою щодо накладів книг і 
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брошур, випущених видавництвами в окремих країнах східноєвропейського 

регіону, представлена у Додатку Д1. Проведений порівняльний аналіз 

статистичних даних засвідчує, що в обраних для дослідження країнах 

відбувається систематичне скорочення видавництвами кількості надрукованих 

видань за накладами. Представники видавничої галузі країн східноєвропейського 

регіону на сучасному етапі розвитку повинні активніше здійснювати пошук 

перспективних шляхів стратегічних змін за допомогою диверсифікації 

діяльності, одним із різновидів якої може стати використання цифрових 

технологій задля надання покупцям видавничої продукції та авторам додаткових 

сервісів з метою покращення умов для подальшої співпраці: друк на вимогу 

(print-on-demand), онлайн-конструктор для створення оригінал-макету видання, 

онлайн-конструктор для створення оригінал-макету обкладинки, автоматична 

онлайн-система верстки (Ridero) тощо.  

У теорії видавничої справи та поліграфії не вироблено чіткого тлумачення 

терміна «друк на вимогу» (print-on-demant), відповідно, не було сформоване 

розуміння його значеннєвого наповнення, що призвело до часткової хаотизації 

накопичених на сьогодні знань. Ґрунтовних наукових розвідок, які б були 

присвячені вивченню цього феномена, не створено, переважно натрапляємо на 

побіжні презентаційні описи у публіцистичному стилі, де відсутнє його чітке 

розуміння, не описані відмінності від оперативної поліграфії і не визначено його 

реального внеску у сучасний стан видавничої галузі конкретної країни.  

Необхідно, на нашу думку, говорити про багатозначність терміна «друк на 

вимогу» (print-on-demant) у зв’язку з різними сферами його функціонування, що 

призводить до формування значеннєвого різнотлумачення: 

 по-перше, у вузькому значенні — це технологія поліграфічної галузі, що є 

різновидом оперативної поліграфії і передбачає використання під час 

друкування видавничої продукції, цифрових способів друку і орієнтованих 

на них післядрукарських технологій, що застосовуються на машинах 

різноманітної конфігурації залежно від потреб типографії, з метою 
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забезпечення високої виробничої продуктивності та промислової якості 

одиничних виробів на замовлення.  

 по-друге, у широкому значенні — це сервіс у видавничій галузі, що 

зорієнтований на оптимізацію видавничої діяльності в результаті 

використання технологій цифрового друку для задоволення потреби 

споживачів у видавничій продукції із запропонованого виконавцем 

каталогу, що передбачає друк за фактом замовлення. 

На території країн східноєвропейського регіону на сучасному етапі 

технологія, а отже, і сервіс «друк на вимогу» є малопоширеними, що пов’язано з 

необхідністю значних капіталовкладень для придбання спеціального обладнання. 

Цю причину підкреслює і Ю. Рогонова, зазначаючи: «Одна з причин затримки 

розповсюдження друку на вимогу — високі ціни на спеціальне обладнання» 

[352]. Також спостерігаємо підміну понять, що пов’язана з ототожненням 

термінів «друк на вимогу» та «оперативна поліграфія».  

Особливу увагу необхідно звернути на значущість сервісу «друк на 

вимогу», що використовується у видавничій галузі й передбачає надання 

читачеві послуг з виготовлення видавничої продукції на замовлення. Хоча після 

ретельного аналізу доходимо висновку, що обрана стратегія лише частково 

задовольняє читацькі запити,  бо кількість позицій у каталогах «Книги на 

вимогу» є незначною. Проблема ця потребує подальшого обговорення з метою 

пошуку ефективних шляхів взаємодії гравців на видавничому ринку. 

Виконання сервісних зобов’язань з друку на вимогу можливе у двох 

варіаціях: з відтермінуванням часу виконання замовлення (передбачає надання 

дистанційного сервісу з індивідуального друку) і з негайним виконанням 

замовлення, що безпосередньо залежить від місця його здійснення (інтернет-

магазин або стаціонарний магазин), а також місця розташування обладнання для 

друку. Відповідно до зазначених критеріїв з’являються  різні моделі 

виготовлення видань на вимогу. Найчастіше у країнах східноєвропейського 

регіону спостерігаємо використання трикомпонентної моделі, де фігурують 

читач (покупець) — книгорозповсюджувач — видавець. Читач робить 
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замовлення у книгорозповсюджувача, що передає його видавцеві. Обрана модель 

співпраці і досвід  використання сервісу «друк на вимогу» різними інтернет-

магазинами, що діють у країнах Східної Європи представлений у Додатку Д2, 

було проаналізовано дані 200 інтернет-магазинів і виявлено, що 84 % мережевих 

книгорозповсюджувачів у своєму каталозі не надають сервіс «друк на вимогу». 

Проведений аналіз асортименту найбільших інтернет-магазинів Росії, 

Білорусі, України та Польщі засвідчив, що універсальні торговельні майданчики 

майже не приділяють уваги розширенню бізнесових можливостей завдяки 

використанню сервісу «друк на вимогу», вважаючи його супутньою і мало 

значущою послугою. На відміну від практики країн західноєвропейського 

регіону та США, де «книги на вимогу» продукують і популяризують гуртові 

книготорговці та книготорговельні мережі. Показовим прикладом може стати 

діяльність американського книготорговельного гіганта — мережі «Barnes & 

Noble», а також проаналізоване використання цього сервісу в одному з 

найбільших інтернет-магазинів світу: «Сегмент офсетних книг на Amazon.com 

включає близько 300 тис. найменувань і оцінюється в 5 млрд дол. У секторі POD 

(Print on Demand) понад 2 млн найменувань книг, а оцінюється він у все ті ж 5 

млрд дол. Таким чином, кожна друга книга, продана через Amazon.com, 

надрукована «на вимогу»
61

. 

Також може бути використана двокомпонентна модель, де Покупець 

співпрацює з книгорозповсюджувачем, який поєднує у собі функції продавця 

товару і видавця (наприклад, послуги, які надає книгарня «Сяйво» у Києві за 

допомогою машини  Xerox Espresso Book Machine,  або її використання у 

магазинах найбільшого представника британського книжкового ритейлу 

«Blackwell Limited»). Цю модель можна зарахувати до найбільш продуктивних, 

бо послуга із задоволення читацьких запитів надається покупцеві протягом 

короткого проміжку часу і за його безпосередньої участі. Виконавець 

замовлення звертається до онлайн-бібліотеки наявних видань. Попри 

привабливість цього сервісу залишається проблема оптимізації запасів і 

                                                 
61 Тираж не имеет значение [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://letmeprint.ru/about/msm/news3 
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розширення асортименту видавничих пропозицій. Наслідком запровадження 

його в активний ужиток отримуємо можливість, за певних умов, спростити 

звичну шестикомпонентну модель ведення видавничого бізнесу (видавництво — 

поліграфічне підприємство — видавництво — гуртівня — книжковий магазин — 

читач) або п’ятикомпонентну (видавництво — поліграфічне підприємство — 

видавництво — книжковий магазин — читач). 

А. Крилов чітко визначив ключові можливості «друку на вимогу», до яких 

зарахував «гнучке реагування на попит, додруковування невеликих накладів, 

оперативний друк рідкісних книг, включення книг до каталогів популярних 

інтернет-магазинів, продаж книг за кордоном без перевезення їх через 

державний кордон, просування книг через найбільші пошукові інтернет-

системи» [256]. 

Обмеженість асортименту — одна з глобальних проблем, що гальмує 

розвиток цього видавничого сервісу. Дослідження засвідчило, що кожен 

виконавець, який пропонує читачеві скористатись сервісом «друк на вимогу», 

потрапляє у ситуацію тотального обмеження можливостей, які обмежуються 

книгами, наявними у вільному доступі та власним видавничим портфелем. 

У країнах західноєвропейського регіону (від появи у 1997 р.) спосіб 

тиражування видавничої продукції за вимогою використовувався переважно для 

роботи за трьома напрямками:  

 під час перевидання книг, якщо вони входили до переліку рідкісних або 

містилися в каталозі «Давні за часом видання книги»; 

 у разі розширення асортименту періодичних видань; 

 під час пробного випуску видання з метою зменшення фінансових ризиків 

(при використанні методу прогностичної оцінки для вивчення 

особливостей подальшого розповсюдження книги). 

Для видавничої галузі країн східноєвропейського регіону таких обмежень 

не існує: «друк на вимогу» використовується для видань, які вже виведені з 

каталогу «Book in print» (наприклад, видавництво «Навчальна книга Богдан» 

пропонує друк власного розпроданого асортименту за вимогою). 
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Друк на вимогу сприяє задоволенню читацьких потреб у розширенні 

асортименту та авторських потреб бути надрукованими, а отже, прочитаними 

читачем. Однією з важливих причин, що гальмують розвиток сервісу «друк на 

вимогу» є незначний асортимент у пропонованому каталозі. З метою 

розширення асортименту видавничої продукції у каталозі «Книги на вимогу» 

видавництва пропонують співпрацю для підготовки видання до друку і 

подальшого просування в системі книгорозповсюдження. Для розміщення 

видання у каталозі «Книги на вимогу» суб’єкти видавничого ринку висувають 

автору низку вимог, які є обов’язковими для подальшої співпраці: 

 Реєстрація на сайті видавництва з метою ідентифікації у процесі 

співробітництва. 

 Надання створеного автором оригінал-макету видання. Виготовляється 

автором самостійно відповідно до технологічних вимог (подається 

виконавцеві робіт у форматі PDF, з додаванням файлу у форматі верстки зі 

зразками шрифтів, що використовувались) або видавництвом за умовами 

Додаткової угоди до Договору за рахунок Правовласника.  

 Надання автором оригінал-макету обкладинки (може бути виконаний із 

залученням професіоналів або з використанням онлайн-конструктора (його 

варіації розміщені на сайтах www.nobelpress.com, Bookstream.ru), яка 

проходить перевірку на відповідність технологічним вимогам видавництва 

або може замовитись як додаткова послуга у Видавця.  

 Надання необхідної супровідної документації. 

 Підписання Договору щодо видання і подальшої реалізації книги з 

отриманням роялті. Пропонується ліцензійний договір двох типів стосовно 

повноважень видавця, якому правовласник може передати часткові або 

виняткові права.  

 Надання ліцензії (субліцензії) на використання з встановленням обсягу 

наданих автором видавцеві прав на кожне видання та способи його 

застосування, а також визначення умов і терміну їх передачі. 
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 Визначення ліцензійних відрахувань (роялті) від продажу книги у 

друкованому чи електронному форматі, які встановлюються у розмірі, 

визначеному автором самостійно або видавництвом. 

Підсумком співпраці має стати розміщення видавцем у видавничих 

каталогах підготовлених до друку видань та анонсування їх появи в системі 

дистрибуції, при просуванні книги найчастіше використовуються ресурси 

інтернет-магазинів (власний магазин і магазини-партнери видавництва). 

Означені сервіси сприяють розширенню асортименту видань у каталозі 

«Книги за вимогою» з мінімальними капіталовкладеннями для видавництв і 

книгорозповсюджувачів, даючи змогу автору самореалізуватись, а читачеві 

здобути преференції у віднайденні книг необхідної тематики  з розширеного 

асортименту. Сервіс «друк на вимогу» пропонують такі видавництва: 

«Навчальна книга Богдан», «Ездра», «Друк на потребу» (українські 

видавництва); «Bokvika.ru», «Книга по требованию», «Геликон плюс», «Nobel 

Press», «Инфра-М» (російські видавництва); «Helion», «ShopMyBook», 

«Wydawnictwo Lekarskie PZWL» (польські видавництва), тощо. 

Сучасний видавничий ринок країн східноєвропейського регіону невпевнено 

переймає позитивний досвід роботи західноєвропейських країн та США з 

упровадження в повсякденний ужиток інноваційної технології та сервісу «друк 

на вимогу». Спостерігається помітна недовіра до його потенціалу і можливостей, 

хоча  скептицизм щодо незатребуваності цієї технології на ринку є 

безпідставним. Загалом сервіс «друк на вимогу» в реаліях українського ринку з 

ослабленою інфраструктурою й усіченим каталогом пропозицій, що породжує 

численні приклади незадоволеного попиту, особливо в сегменті навчальної і 

наукової літератури та літератури з коротким життєвим циклом, 

користуватиметься попитом серед покупців. Активність його використання в 

кожній країні різна: у східноєвропейському регіоні помітна найбільша 

розповсюдженість у Польщі та Росії, найменша — у Білорусі. Розширення 

видавничого асортименту на тлі зниження читацького попиту та збільшення 

уваги до видань з малочисельною аудиторією, необхідність конкурувати з 
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електронною книгою призведуть до збільшення значення «друку на вимогу» як 

важливого сервісу у видавничій галузі. 

 

 

 

3.3.2. Сервіс самопублікації 

Переживання тектонічних змін східноєвропейського книговидання 

пов’язане з необхідністю долати множинні виклики. Головним із них стала 

глобальна відсутність взаєморозуміння між основними гравцями видавничого 

ринку: видавцем, автором і читачем, що призвело до неприйняття існуючих 

правил його функціонування. Руху до нової доктрини видавничої галузі не 

відбулося, незважаючи на внутрішні і зовнішні загрозливі сигнали. «Розповідати 

про те, що книжкова галузь вступила в перехідну епоху, вже нікому не треба: 

скорочення тиражів, конкуренція з іншими медіа та конкуренція книг паперових 

та книг цифрових — помітні неозброєним оком. І всі ці, схожі на катастрофу 

зміни, рано чи пізно повинні привести — і навіть вже приводять — до змін в 

основі самої індустрії, у появі нових (і відродженні того, що, здавалося, назавжди 

відійшло в минуле) типів взаємодії у звичному ланцюжку «письменник — 

видавець — книга — продавець — читач», нових інструментів роботи видавця і 

нових моделей бізнесу» [421, с.81].  

У традиційній моделі книговидання у сучасних видавництв виробилося 

споживацьке і гордовите ставлення до автора. Цінність рукопису стала 

визначатися не його науковістю, інтелектуальною, інформаційною, 

ідеологічною, художньою значущістю і навіть не чітко спрогнозованим 

економічним зиском (для отримання цих показників потрібно проводити 

дослідження), а суб’єктивним прогнозуванням майбутньої гіпотетичної 

затребуваності книги. Таким чином, побудована стратегія розвитку виявилася не 

ліквідною, що і продемонстрував крах багатьох великих гравців видавничого 

ринку після випробувань світовою економічною кризою 2008 року. 
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Світові експерти називають доволі небезпечною тенденцію з обтяження 

ліквідності видавництв та книготорговельних організацій непроданими 

залишками, яка чітко виражена і в країнах східноєвропейського регіону, 

Загрозливим наслідком такого непродуманого господарювання стає нестійкість 

видавничої галузі в складній економічній ситуації, ба навіть катастрофічність її 

становища. Часткова недоцільність критеріїв, які використовуються під час 

формування видавничого портфеля, підтверджується аналізом надзвичайно 

низького попиту на видану продукцію та існуванням численних незаповнених 

тематичних ніш. В умовах тотальних обмежень при формуванні асортименту 

видавничого каталогу багато авторів відчувають ущемлення, так як видавці 

орієнтують свою діяльність на пошук затребуваних книг. 

«Самопублікація» як видавничий сервіс або нова модель ведення бізнесу 

частково проаналізована в дослідженнях А. Касьяненко, В. Харитонова, 

Б.МакБрайда, К. МакМюллена, Дж. Вуда, Дж. Річема, які основну увагу 

приділяли опису специфіки її розвитку в конкретній країні або на прикладі 

конкретного ресурсу. Комплексного теоретичного дослідження особливостей 

функціонування «самопублікації» на світовому видавничому ринку не 

проводилося. 

Можливість упроваджувати інноваційні інструменти роботи і розвивати 

нові видавничі бізнес-моделі з’явилася у суб’єктів видавничої галузі у зв’язку з 

посиленням інтенсивності технічного прогресу, який кардинально змінив 

уявлення про взаємини між ключовими гравцями ринку, спровокувавши 

перегляд пріоритетів у процесі публікації книги.  

Інноваційні технології дали змогу створити продуктивне середовище для 

безпосередньої взаємодії автора і читача, з можливостями реалізації авторських 

амбіцій і творчих планів. Ефективним простором для конструювання нових 

моделей функціонування видавничого ринку стає Інтернет з його безмежними 

різноспрямованими можливостями, які і на сучасному етапі розвитку, 

залишаються маловивченими і маловпровадженими у видавничу галузь. 

Детальний розгляд потенціалу мережевої комунікації представлено в роботах 
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Л. Городенко, М. Шиліної. Глобальність змін чітко позначив і описав 

Н. Еріашвілі, називаючи процеси, що нині відбуваються, «зміною діючих 

парадигм управління». Ініціаторами такої зміни часто є читачі та автори, що 

призводить до прояву ефекту самоорганізації суб’єктів ринку у формі 

горизонтальних мереж. «Важко передбачити весь спектр прийдешніх подій, але 

найближчі роки поставлять книговидання в умови непростого вибору свого 

майбутнього. Питання (....) полягає не стільки в тому, наскільки своєчасно і 

успішно книговидання відгукується на виклик часу, творчо і продумано крокує 

назустріч цьому виклику, скільки в доцільності принципової зміни традиційних 

парадигм паралельного впливу» [456, с. 5]. 

Новим «викликом часу» у видавничому бізнесі стає збільшення рівня 

затребуваності сервісу «самопублікації», історично його витоки можна 

порівняти з явищем «самвидаву» середини ХХ ст. Причини виникнення цих двох 

явищ — утискання прав автора на спілкування з читачем за допомогою книги. 

Політика нав’язування, що раніше була зумовлена ідеологічними причинами, а 

на сьогодні економічними чинниками, обмежує можливості читача й автора. 

Новий сервіс завдяки своїй прогресивності викликає відчуття необхідності зміни 

існуючої традиційної бізнес-моделі видавничої галузі, яка дасть змогу 

трансформувати потенційно складні взаємини автора з видавцем і поліпшити 

асортиментну політику книгорозповсюджувачів.  

Термін «самопублікація» походить від англійського self-publishing і 

використовується на позначення видавничого сервісу із залученням 

комп’ютерних та мережевих технологій, що застосовуються для оформлення та 

публікації видань за допомогою спеціальних програм-конструкторів. У практиці 

видавничої галузі паралельно функціонує термін «авторські сервіси», який 

закцентовує увагу не на здійснюваний процес, а на об’єкт надання послуги.  

Підтвердженням значущості сервісу «самопублікацій» можна назвати 

опубліковані статистичні дані найбільшого світового інтернет-магазину: 

«Компанія Amazon опублікувала дані з продажу за 2012 рік, згідно з якими 25 з 
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100 найбільш продаваних електронних книг на Kindle були самоопубліковані»
62

. 

Цей сервіс пропонує платформу для підготовки та розміщення електронного 

контенту, створеного автором. Особливий акцент необхідно зробити на слові 

«створений», яке є більш ємним порівняно з «написаний», тому що створення 

книги — поняття ширше, передбачає написання книги та підготовку 

електронного тексту до розміщення.  

«Авторські сервіси почали з двох основних напрямків: на вході вони брали 

в автора файл з рукописом і переводили його в електронний формат, а на виході 

доставляли файл інтернет-продавцям, відстежували продажі й надходження 

виручки. Дальше більше. З'явилися компанії, подібні Smashwords і Netminds, які 

взяли на себе неохоплені до них проміжні послуги: редагування, оформлення, 

маркетинг, тим самим остаточно розукомплектувавши видавничий пакет. Ще 

один приклад такої компанії — Bibliocrunch. На неї працює цілий колектив 

фрілансерів, і будь-який автор може замовити їх послуги, або окремо, або в тій 

чи іншій комбінації»
63

. Отже, йдеться про еволюцію послуги самвидаву, яка 

почалась з процесів конвертування текстів у необхідні формати та взаємодію з 

розповсюджувачами і розширилась до надання послуг повного видавничого 

циклу з додрукарської підготовки видання, конвертування, синхронізації, 

розповсюдження.  

Приклади сервісів самопублікації:  

 AuthorHouse — американський ресурс, що функціонує з 1997 р., пропонує 

повний набір видавничих послуг для виготовлення аудіо-, друкованих та 

електронних видань. Власник корпорація «Penguin Random House». 

Асортимент понад 200 тис. назв видань. Надається індивідуальний ISBN для 

кожного формату видання. «AuthorHouse» дозволяє автору зберегти всі права 

і приймати рішення з управління маркетингом книги. Готове видання може 

                                                 
62

 Популярность самиздата в США продолжает расти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pro-

books.ru/sitearticles/13678 
63

 Издатели без издательств: атомизация и другие важные тренды мирового книгоиздания [Электронный 

ресурс] (12.01.13) // Режим доступа: http://pro-books.ru/sitearticles/13175 
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бути розміщене автором самостійно або продаватись у книжкових інтернет-

магазинах Amazon.com, BarnesandNoble.com, AuthorHouse. 

 Author Solutions — американський ресурс, заснований у 2007 р. входить до 

складу «Penguin Random House». У видавничому портфелі має понад 220 тис. 

назв. Пропонує інструменти для самопублікації друкованих та електронних 

видань. Підтримує формати epub, pdf, mobi та інші. Надають послуги з 

підготовки видань, оформлення, ілюстрування, експертної оцінки їх якості, 

тощо. Готові видання поширюють через найбільш популярні сервіси 

дистрибуції книжок: Amazon.com, BN.com та Apple's iBooks Store. В 

залежності від потреб авторів, Author Solutions надають широкий спектр 

маркетингових послуг: публічні акції з автограф-сесіями авторів, промоційні 

відео, реклама в Інтернеті через велику мережу сайтів компанії та її партнерів. 

 Kindle Direct Publishing та Kindle Kids’Book Creator — американські ресурси 

засновником яких є «Amazon». Підтримують формати epub, pdf, mobi, doc, 

docx, html, rtf, Kindle-формат, Rich Text Format, Plain Text. Для конвертування 

у необхідний формат використовується програма Kindlegen, а для 

попереднього перегляду  форматування використовують такий сервісний 

інструмент як Kіndle Previewer. Автори обирають партнерську програму, 

відповідно до якої отримають роялті від 35 до 70 % (за умови оцінювання 

книг в рекомендованому ресурсом ціновому діапазоні). Продажі здійснюється 

тільки через платформу Kindle Store. Публікуються книги у 12 тематичних 

категоріях, 34-ма мовами. Автор отримує можливість вносити виправлення в 

уже опублікований твір в будь-який час, зміни будуть відображені в 

опублікованому тексті протягом 48 годин. Для захисту видання від 

неавторизованого поширення введена опція «Digital Rights Management».  

 CreateSpace — ресурс від «Amazon» заснований у 2005 р., що пропонує 

авторам функціонал для самопублікації друкованих книги. Існує інструкція 

для самостійної підготовки видання та обкладинки до друку у форматі PDF 

або платні послуги з додрукарської підготовки. Обрана модель 

розповсюдження за принципом «друк на вимогу». Пропонуються інструменти 
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з завантаження зображень, визначення розміру книги, кольору сторінок тощо. 

З метою комунікування з авторами є опція «поскаржитись». Створити 

обкладинку можна за допомогою програми Cover Creator tool, функціонал 

якої допомагає автору розробити дизайн простої обкладинки. До того ж є 

опція скористатись платними послугами з розробки дизайну обкладинки. 

Реалізація продукції здійснюється через Amazon.com, Ingram Book Company, 

Barnes & Noble. Ціна на книгу визначається одноразово і не може бути  

змінена. Всі права на книгу та її оформлення належать CreateSpace. 

 Nook Press — ресурс від Barnes & Noble, що працює з 2010 р. Підтримує 

формати doc, docx, html, rtf, epub, txt. Пропонується алгоритм та інструменти 

для створення електронного та друкованого видань через особистий аккаунт. 

Авторам надається можливість створювати і редагувати видання в режимі 

онлайн та залучати до правки редакторів і читачів. Відбувається автоматичне 

адаптування та форматування завантажених файлів під формат Nook Press. 

Виготовлення друкованого видання потребує виконання додаткових 

інструкцій зі створення PDF-файлу. Запропонована можливість встановити 

DRM-захист для книги. Розмір авторського роялті безпосередньо залежить від 

встановленої автором ціни на книгу і коливається від 40 % (ціновий діапазон 

видань до 3 або від 10 у.о) до 65 % (рекомендований ресурсом пріоритетний 

ціновий діапазон видань від 3 до 10 у.о). Розміщені детальні інструкції, часто 

відео-інструкції з користування сайтом, подається реклама популярних книг. 

 Bookmate Publisher — російський ресурс, засновником якого є електронна 

бібліотека Bookmate. Підтримує формати EPUB, FB2, інші потребують 

конвертації. Ресурс призначений для продажу виданих авторами книг: 

завантажити видання, засвідчити наявність права власності на видання або 

розповсюдження (недоліком є можливість працювати тільки з російськими 

правовласниками), пройти перевірку модератора. На сервісі запроваджена 

внутрішня модерація. Блокуються книги, які заборонені для поширення на 

основі законодавства; книги, права на які вже заявлені іншим правовласником 

(автором або видавцем) та книги, права на які належать сторонній особі. 
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Співпраця автора з модератором відбувається через опрацювання заявки від 

автора. Пропонують сервіс для автоматичного конвертування в формат epub 

(www.whyepub.ru). Правовласник (автор, видавництво) або субліцензіат 

отримує 50 % роялті, можливість відслідковувати кількість читачів книги. 

Відсутня можливість скачувати книгу, ознайомитись з виданням можна 

тільки за допомогою спеціального додатку. 

 SelfPublishedAuthor — ресурс створений Bowker. Пропонує можливість 

обробки файлів за допомогою сервісу Bowker eBook Conversion Services, 

конвертор форматів на ресурсі платний, використовується синхронізація 

форматування для різних пристроїв. Пропоновані сервіси розраховані на 

низьку і середню складність форматування.  Підтримує формати epub, mobi. 

Продавати продукцію можна на 11 партнерських ресурсах. На порталі наявні 

5 опцій: Домашня сторінка, Getting Started (розпочати роботу), Inside 

Publishing (вкладки Редагування, Дизайн та Виробництво, Маркетинг та 

Реклама, поширення права), Події та ресурси, Запитання та відповіді. 

 Libiro.com від Libiro.com — це ресурс, що розпочав своє функціонування у 

2013 р. Підтримує формати epub, pdf, mobi та інші. Продажі тільки на ресурсі 

Libiro.com. Авторські відрахування — 80 % роялті. Серед недоліків: 

можливість вносити зміни тільки через службу підтримки, відсутність 

доступу до даних статистики перегляду та продажу видання. 

 СамоЛит — російський ресурс. Приймає до роботи файли створені у 

редакторі Microsoft Word (з розширенням doc або rtf), не рекомендує 

використовувати pdf через його некоректне відтворення при конвертуванні. 

Завантажений текст може бути відредагований. До публікації на ресурсі 

видання проходить модерацією. Підтримує формати epub, fb2, lit, mobi, lrf. 

Авторський гонорар становить 80 % від ціни книги. Недолік — обмеженість 

авторизованих точок продажу (samolit.com/books). Основне завдання — 

надання технічних можливостей для публікації видання. Користувачеві 

надається право роздруковувати або копіювати видання для власного 

користування. 
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 Xin Xii від Xin Xii. Підтримує формат epub, pdf, mobi. Пропонує послуги 

власного інтернет-магазину для продажу книг. Активування змін відбувається 

без дозволу модератора. Ціна видання регулює авторський гонорар від 40 до 

70 %. Конвертування видань у різні формати здійснюється автором 

самостійно, що ускладнює процес і різноманітність обраних для 

розповсюдження форматів. Існує можливість завантаження звукових книг.  

Продавати продукцію можна на 25 партнерських ресурсах: Amazon Kindle, 

iBookstore, Kobo, Weltbild або Vodafone live. На аккаунті є функція 

відстеження статистичних даних про придбання видання.  

 Archway Publishing — спільний проект від Simon & Schuster та Author 

Solutions. Пропонують видавничі пакети для створення книги, два рівні 

підтримки автора. Рекомендованими є три варіанти співпраці: «Do-It-

Yourself», «General Contractor», «Assisted Self-Publishing». Продавати 

продукцію можна на 8 партнерських ресурсах. Підтримка авторів передбачає 

вирішення питань щодо процесу видання книги (пакет послуг «Класична 

підтримка автора» та пакет «Консьєрж сервіс»). Послуги з редагування 

надаються за двома пакетами («Базовий сервіс» та «Розширений сервіс» — 

опрацювання тексту та його структури професійними редакторами). Сервіс 

додрукарської підготовки — пре-видавницький сервіс (сканування, 

поєднання, додатковий набір тексту та інші), пост-видавницький сервіс (зміст, 

покажчики, форматування та інші), досилання (дозволяє внести корективи на 

пізніших етапах видання, для електронних видань заміну на виправлену 

версію вже на стадії поширення). Допомога у створенні друкованої книги у 

м’якій та твердій обкладинці, у форматі звукового видання та у різних 

форматах електронного видання Kindle, Nook, ePub, pdf, txt. Маркетингові 

послуги — реклама, рекламні події, статі із оглядом видання, представлення 

видання продюсерам кіноіндустрії, послуги створення запиту суспільства. 

 Smashwords — ресурс заснований у 2008 р. При розповсюдженні електронних 

видань не висувають обмежень щодо форматів, тому контент передається за 

допомогою epub, pdf, mobi, html, rtf, lrf, pbd, txt.  Продавати продукцію можна 
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на 18 партнерських ресурсах. Самостійне видання безкоштовне. Правила 

ресурсу дозволяють продавати книгу  за 12 місяців до її виходу. Участь у 

промоційних програмах Smashwords. Безкоштовний ISBN автоматично 

надається завантаженому виданню у форматі Epub,  для кожного формату 

існує унікальний ISBN. Авторський рукопис приймається тільки у форматі 

MS Word, пропонується автоматична і безкоштовна конвертація в різні 

електронні формати. Правила обробки файлів можна знайти у виданні 

«Smashwords Style Guide». Можливість оновити інформацію та видання у 

будь-який час. Централізоване керування даними клієнтських видань, що 

знаходяться у дистрибуції. Усі послуги сплачуються через прибуток від 

продажу видань. Каталог містить понад 350 тис. видань.  Авторське роялті 

становить від 60 до 85 %. Продаж видань відбувається і на партнерських 

ресурсах: Amazon, Barnes & Noble, Kobo, Diesel. 

 Book Country від Penguin. Електронні видання представляються у форматах 

epub, pdf, mobi. Широкий спектр послуг із наявним безкоштовним пакетом: 

завантаження рукопису (MS Word або ePub), редагування та оформлення за 

допомогою онлайн сервісу, сервіс із редагування обкладинки, керування 

поширенням мережами з продажу електронних книг, безкоштовний ISBN код. 

Автор отримує роялті 85% від продажу видання. Повний пакет є платним і 

включає: допомогу зі створення обкладинки, послуги коректури та 

редагування, можливість додавати до тексту ілюстрації та ваучери з 

придбання електронної книги. Автор отримує 100 % від продажу видання. 

Продажі на ресурсі  bookstore.bookcountry.com та ресурсах ретейл-партнерів 

Amazon.com, Barnes & Noble.com, тощо. 

 Xlibris належить AuthorSolutions, сервіс працює з 1997 р. і надає авторам 

численні платні пакети зі створення друкованого та електронного видань 

(підтримує формати epub, pdf, mobi). Автор зберігає права на книгу, отримує 

можливість реалізувати свої видання через власний ресурс 

Bookstore.xlibris.com та субресурси. До уваги автора пропонується 3 базові 

пакети: «чорно-біле видання», «кольорове видання» та «спеціалізоване 
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видання». До базового пакету можна додати набір послуг редагування 

(виправлення помилок, формування покажчика, змісту), маркетингову 

(рекламні матеріали, просування, акції) та широкий набір додаткових послуг 

(видання у шкіряній оправі, прискореного видання, реєстрації у 

спеціалізованих реєстрах та багато інших).  

 iBooks Author — ресурс, що працює з 2012 р. як інструмент для створення і 

публікації сенсорних книг для iPad, а також електронних видань у форматі 

pdf. Водночас основне призначення сервісу — створення електронних 

підручників і книг для iBookstore. На ресурсі запропоновано декілька 

шаблонів як основа для створення книг та конструктор творення обкладинок. 

Кожен шаблон містить декілька макетів сторінок у вертикальному і 

горизонтальному форматі, також є можливість налаштовувати альтернативні 

макети. Допускається завантаження зображень, розміщення медіазаставки та 

інтерактивних віджетів на базі html. Обов’язковою умовою реалізації на 

iBookstore є оприлюднення у вільному доступі частини книги. Опубліковані 

книги захищені DRM, що запобігає неавторизованому копіюванню книги. 

Книги можуть продаватися тільки в iBookstore. Для продажу книг в iBookstore 

необхідно вказати номер платника податків у США (US Tax ID). Головний 

недолік — прив’язка тільки до OS X та доступність лише для операційної 

системи Mac App Store. 

Вивчаючи регіональну специфіку впровадження сервісу «самопублікації» у 

видавничій галузі необхідно відзначити, що на сучасному етапі найчастіше 

функціонують інтернаціональні ресурси, які надають підтримку публікацій на 5-

6 мовах. Найбільшу проблему становить необхідність опублікувати книгу 

українською, білоруською та польською мовами. Серед російськомовних 

ресурсів можна виокремити такі платформи: «Bookmate» «Publisher», 

«Samolit.com», «Readymag», а також їх підтримка здійснюється на «Amazon». 

Представлені платформи надають можливість самостійно, за допомогою 

онлайн-конструктору або за сприяння наданих фахівців, створити макет видання, 

розрахувати на калькуляторі вартість його друку, замовити ISBN та отримати 
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доступ до партнерів-розповсюджувачів. Демонструється автоматизація та 

інтеграція бізнес-процесів.  

Ресурси, що представляють сервіс самопублікації, намагаються поліпшити 

сформоване на видавничому ринку в попередні роки становище, мінімізувати 

власні витрати, компенсувати вакуум цікавої читачеві літератури, а також 

розширити асортимент, що перебуває у розпорядженні книгорозповсюджувачів. 

«При майже повній комерціалізації книговидавничої справи, відсутності 

централізації книговидавці діють на свій страх і ризик, випускаючи літературу 

практично хаотично, навмання і керуючись при цьому виключно інтересами 

прибутку. Їх мало цікавить, яка література виходитиме в їхньому видавництві, 

якої якості, аби вона продавалась. Тому саме зараз прилавки книжкових 

магазинів затоварені низькопробною, малохудожньою літературою, виданою 

погано, з величезною кількістю друкарських помилок, на низькому 

поліграфічному рівні»
64

.  

На сучасному етапі розвитку суспільства чинники соціально-економічного 

середовища впливають на тематику книжкового ринку, визначають асортимент 

книгорозповсюджувачів. У цій ситуації електронні видання варто розглядати як 

важливе джерело наповнення ринку, основу сервісу «самопублікації», 

використання якого вимагає від автора знання механізмів його функціонування: 

 Базисний функціонал програм-конструкторів сервісів самопублікації для 

авторів і маленьких видавництв є безкоштовним. 

 Співпраця з правовласником залежить від політики ресурсу, на якому 

розміщений сервіс. Більш поширені два різновиди цієї співпраці: у 

першому випадку в ролі власника ліцензії виступає ресурс (наприклад, 

Libiro.com), у другому — автор публікації (наприклад, Xin Xii).  

 Публікація контенту відбувається з підготовленого автором тексту, який 

попередньо або безпосередньо на ресурсі конвертується в актуальні 

                                                 
64 Сатагалиева С. Проблемы развития издательского дела Казахстана в условиях рыночных отношений // Ұлт 

тағлымы: Международный научно –педагогический журнал МОН. – Алматы. – №1. – 2011. – С.136-140.  
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формати (аналіз форматів, використаних на ресурсах, показав, що 

переважають ePub, Mobi, Pdf), що можуть бути запропоновані покупцеві. 

 Підготовку тексту здійснює автор самостійно, відповідальність за його 

якість покладається на ресурс тільки в разі присвоєння ISBN (тоді назва 

ресурсу за домовленістю ставиться в рядок видавця). «За даними 

аналітичної компанії Bowker, в 2012 році кількість ISBN, куплених для 

«самвидавних» книг у США, зросла на 59% в порівнянні з 2011 роком і 

становила понад 319,000. А з 2007 року цей показник зріс у п’ять разів»
65

. 

 Для підготовки тексту можна використовувати спеціальне програмне 

забезпечення (eBook Edit Pro, SunRav BookOffice) або ж онлайн-редактор 

(Ridero.ru, Enaza UnderPage), або спеціальний конструктор на ресурсі 

(samolit.com/help/convert). 

 Ціни на книгу встановлює автор. 

 Книги продаються, крім магазину основного ресурсу, ще й у міжнародних 

магазинах-партнерах. 

 Більшість ресурсів надають статистику продажів, переглядів і завантажень 

електронної книги. 

Самопублікацію можна назвати способом монетизації можливостей 

творчого потенціалу, переосмислення конкурентних ризиків. Східноєвропейське 

книговидання переживає складний період свого розвитку, поліпшити його 

показники, збільшити читацьку активність, розширити асортимент можливо у 

разі використання технологічних інновацій, які стануть важливим чинником 

оновлення галузі. Сервіс самопублікації сприяє як заповненню прогалин у 

видавничому асортименті, так і самореалізації автора. 

 

 

 

                                                 
65

 Популярность самиздата в США продолжает расти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pro-books.ru/sitearticles/13678 

 



 

 

284 

3.4. Висновки до розділу 3 

 Розділ присвячений розгляду інноваційних книжкових продуктів, 

технологій і сервісів, що докорінно змінюють традиційні видавничі процеси, 

галузеві комунікації і читацькі практики. Розглянуто електронні, інтерактивні та 

звукові видання з погляду притаманної їм новітньої матеріальної, а водночас 

епістемологічної суті. 

Електронна книга — найбільше випробування на витривалість і 

винахідливість для друкованої книги. Зростання її популярності обумовлене не 

тільки швидкими темпами розвитку науково-технічного прогресу, а й кризою 

читання, прискоренням життєвого темпоритму, урізноманітненням практик 

дозвілля. Серед численних дослідників (І. Баренбаум, Р. Гіляревський, 

Р. Дарнтон, В. Теремко та ін.) конфлікту традиційної кодексної та електронної 

книги консенсусу щодо перспектив і наслідків електронної книги як 

інноваційного продукту наразі не досягнуто. 

У дисертації електронна книга витлумачена як джерело знань, ментально 

конгруентне сучасному читачеві. Вона має для нього низку переваг: 

транспортабельність файлу, можливості швидкого доступу без прив’язки до 

місцевості, переходу і пошуку в межах усього контенту тощо. Є й переваги для 

видавців, насамперед економічного характеру: відсутні витрати на друкування і 

додруковування видання, можливість надавати додаткові супутні послуги 

(отримання права на ознайомлення з анотаціями, відгуками, коментарями) та ін.  

Усвідомлюючи це, східноєвропейські видавці поступово набуваються 

досвіду й удосконалюються в практиках підготовки електронної книги: 

білоруські «Вышейшая школа» «Дикта», російські «Азбука Аттикус», «АСТ», 

«Альпина диджитал», «Манн, Иванов и Фербер», польські «WAB», «Czarna 

Owca», «Świat Książek», «E-bookowo.pl», українські «Ранок», «Кассіопея», 

«Навчальна книга—Богдан». Однак стверджувати, що електронна книга стала 

пріоритетом для видавців і читачів немає підстав. Суттєвою причиною цього, 

особливо в пострадянських країнах, є засилля піратського контенту. 
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Революційним за суттю видавничим продуктом, що з’явився в період 1990–

2014 рр. на східноєвропейському видавничому ринку, є інтерактивні книжки. 

Йдеться про книжки — друковані, електронні, мультимедійні, концептуально 

спрямовані на налагодження взаємодії між автором і читачем, книгою і читачем. 

Поняття «інтерактивність книжки» інтерпретовано в трьох ключових 

аспектах: 

 ідеологічному — максимізація споживчого вибору медіатекстів, 

представлення книги як водночас джерела інформації, розваг і мотиватора 

відчуттів; 

 техніко-технологічному — можливість читача обирати формати перегляду 

текстів і зображень; 

 стратегічному — спростування уявлення про книгу як обмежене рамками 

авторського тексту джерело знань, надавання можливостей читачеві отримувати 

додаткові матеріали, які можуть розширювати або пояснювати основний текст. 

Узагальнено способи досягнення інтерактивності книжок: нестандартна 

конструкція книжки; використання різних витратних матеріалів у процесі 

створення книжкового блоку; додавання звукових модулів, електронних вставок 

(світло, звук, зображення, відео); застосування керованих механічно активних 

елементів; використання світлочутливих фарб, тактильних вклейок, вибивок 

(поворотних елементів віконцевого формату, клапанів) та каналів інтегрування 

інтерактивних елементів у друковане видання (звукові, візуальні, тактильні, 

кінематичні, нюхові, комбіновані). 

Визначено активні елементи електронного інтерактивного видання: перехід 

за посиланням; відкриття прихованого фрагмента; показ зображення; 

відображення підказки; використання тестування; застосування ігрового 

елемента; програвання відеофрагмента; програвання звукового фрагмента. 

Звукове видання — форма видавничої продукції, що передбачає 

переведення тексту в голосове повідомлення з можливим застосуванням 

додаткових опцій (музичний супровід, звукові спецефекти, читання на кілька 

голосів), які сприяють зацікавленню слухача і використовуються з метою 
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оптимізації ресурсів та раціоналізації людської діяльності (можливість 

одночасно виконувати декілька справ). 

Таке видання змінює уявлення про суть книги і з погляду видавця, і з 

погляду читача: видавець постає перед викликами нової концепції книги, а читач 

перетворюється на слухача. 

Серед виробників української звукової книги — ТОВ «Українська 

аудіокнига», «Сорока Білобока», «Студія Слово», ««Книга вголос»; 

російських — «Ардис», «Аудиокниги АСТ», «ВД Равновесие», «Звуковая 

книга»; білоруських — «Вигмагрупп», «БелТонМедыя», «студыя Эдуарда 

Іванова», «ІП Алесь Калоша»; польських — «Fabryka Słów», «Sonia Draga», 

«Promatek», «Wydawnictwo Literackie». У країнах Східної Європи найбільшою 

популярністю користуються аудіокниги сучасних прозаїків, класична література, 

а також навчальні видання та дитяча література. 

Загалом східноєвропейський регіон не демонструє стрімкого зростання 

ринку звукових книг як за кількісними показниками, так і за споживацькою 

зацікавленістю. Найбільш динамічним він є у Польщі. 

Розглянуто досвід застосування суб’єктами видавничої справи 

східноєвропейського регіону новітніх способів передавання даних, зумовлених 

дигіталізацією трансформації книговиробництва й книгочитання. 

Технології передавання даних — це технології, за допомогою яких дані 

передаються між двома пристроями каналоутворюючого  обладнання. 

Виділено й обґрунтовано сновні технології роботи з даними: 

 технології передавання даних (Ethernet, бездротові мережі 802.11 (WiFi), 

DSL, ВОЛС, GSM /CDMA); 

 технології зберігання даних (хмарні технології / хмарні сховища, NAS 

мережеві сховища, серверні сховища); 

 технології обробки даних (звичайні обчислювальні системи, кластерні 

системи, хмарні системи). 

Засадничі інноваційні технології, що ввійшли у видавничі практики у 1991–

2014 рр.,— ретрансляція даних назовні через мережу Інтернет, а всередині 



 

 

287 

підприємства — через Інтранет. При цьому супроводження каналів зв’язку, 

каналоутворюючого обладнання, налагодження маршрутизації може виконувати 

для видавництва як штатний працівник, так і аутсорсингова компанія. 

Комп’ютерні видавничі технології — сукупність технологій, задіяних у 

додрукарській підготовці видання й опертих на використання електронної 

обчислювальної техніки як інструменту обробки текстової та візуальної 

інформації. 

У період 1991–2014 рр. видавнича галузь східноєвропейського регіону 

пройшла такі етапи комп’ютеризації: 1) застосування настільних видавничих 

систем для обробки текстової інформації; 2) розширення можливостей через 

оброблення кольорових, чорно-білих ілюстрацій, роботу з графічними образами; 

3) верстання та веб-верстання видань. Унаслідок застосування комп’ютерних 

видавничих технологій трансформувався редакційно-видавничий процес, 

співпраця автора і редактора, видавництва і друкарні, видавництва й аудиторії 

тощо. 

У поліграфічному виробництві найбільш інноваційними стали процеси 

розширення способів друкування. Із 2000-х рр. активного розповсюдження 

набуло цифрове друкування, що кардинально змінило алгоритм додрукарської 

підготовки, виключивши з ужитку фоторепродукційний та експонувальний 

процеси — на зміну технології «computer-to-plate» прийшла технологія 

«computer-to-print». Відтак постала «оперативна поліграфія» з її моделлю 

термінового виконання замовлення і робочого циклу за схемою 24/7 (цілодобово 

і повний тиждень). 

Портативна електроніка — це різноформатні електронні пристрої, що мають 

зручний до користування формфактор і здатні до автономного функціонування. 

Різновидами пристроїв портативної електроніки, що можуть бути 

використані для задоволення потреб видавничої галузі, є: лептоп (ноутбук / 

нетбук / смартбук); планшет; мобільний телефон; кишеньковий комп’ютер; 

смартфон; мультимедіаплеєр; електронна книга. Кожен із названих пристроїв 
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може виконувати обробку, зберігання і передавання інформації, відтворення 

видань для перегляду читачем, програвання аудіофайлів. 

Пристрої портативної електроніки спричинилися до креативних видавничих 

ідей й активізували потребу в читанні. Для цього було створене універсальне або 

локальне програмне забезпечення, що дозволяє читати електронну видавничу 

продукцію, в деяких програмах розширене функцією редагування, синтезування 

голосу. 

Більшість видавців при створенні мультимедійних видань орієнтуються на 

портативні пристрої Apple iPad та Apple iPhone, які працюють з операційною 

системою iOS і підтримують книгу у форматі epub, що призводить до звуження 

аудиторії потенційних читачів. Книги для даних пристроїв розміщені на 

ресурсах «Knigolib», «Epubbooks», «Booq», «iBook Store», «ibookss.at.ua». 

Створення одноплатформної книги в умовах східноєвропейського ринку, де 

відсоток власників Apple iPad та Apple iPhone є низьким, варто вважати 

ризикованим і неокупним. 

Проаналізовано видавничі інноваційні сервіси, що мають на меті 

вдосконалити й мобілізувати виробничий процес та запропонувати 

альтернативні способи авторської самореалізації (сервіси «друк на вимогу», 

самопублікації).  

Оновлення досягається через розширення можливостей програмного 

забезпечення. Зазначається, що представники видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону на сучасному етапі розвитку повинні активніше 

здійснювати пошук перспективних шляхів стратегічних змін за допомогою 

диверсифікації діяльності, одним із різновидів якої може стати використання 

цифрових технологій задля надання покупцям видавничої продукції та авторам 

додаткових сервісів для поліпшення умов подальшої співпраці: друк на вимогу 

(print-on-demand), онлайн-конструктор для створення оригінал-макета видання, 

онлайн-конструктор для створення оригінал-макета обкладинки, автоматична 

онлайн-система верстання тощо.    
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Зафіксовано багатозначність терміна «друк на вимогу», який, по-перше, 

вживається на позначення технології поліграфічної галузі, що є різновидом 

оперативної поліграфії; по-друге — на позначення сервісу у видавничій галузі, 

що зорієнтований на друк за фактом замовлення. Для виявлення 

розповсюдженості сервісу «друк на вимогу» проведене дослідження 

асортименту східноєвропейських інтернет-магазинів, що дає підстави 

стверджувати  недостатність асортименту видань на вимогу.  

Досліджується сервіс «самопублікації» як нова модель ведення бізнесу. 

Специфіка його функціонування та робочі моделі частково проаналізовані в 

дослідженнях А. Касьяненко, В. Харитонова, Б. МакБрайда, К. МакМюллена, 

Дж. Вуд, Дж. Річем. Аналізуються моделі діяльності, сервісні пакети, 

функціональні особливості, специфіка роботи з авторами основних світових 

сервісів самопублікації: AuthorHouse, Author Solutions, Kindle Direct Publishing та 

Kindle Kids’ Book Creator, CreateSpace, Nook Press, Bookmate Publisher, 

SelfPublishedAuthor, Smashwords, Libiro.com, СамоЛит, тощо. 

Зазначено, що інноваційні технології дали змогу створити продуктивне 

середовище для безпосередньої взаємодії автора і читача, з можливостями 

реалізації авторських амбіцій і творчих планів.  
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Розділ 4. 

РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ В КОНТЕКСТАХ СОЦІАЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНОГО ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ 

 

 

4.1. Дистрибуційні інновації 

 

 

4.1.1. Книжковий клуб: гуртування кола читачів на основі довіри 

Книга як унікальний товар і духовний символ, на сучасному етапі розвитку 

суспільства потребує пошуку нових каналів потрапляння до читача. Особливо на 

етапі, коли у видавничій галузі, з одного боку, зустрічається вибагливий і 

перебірливий читач, а з другого — спостерігається дисбаланс між попитом і 

пропозицією ускладнений відсутністю чіткого розуміння нагальних потреб 

аудиторії, перенасичення ринку видавничою продукцією, що призводить до 

уповільнення попиту на книгу і зменшення уваги до неї. Зміщення акцентів і 

зникнення стабільного попиту на друковану продукцію, а також знищення 

розвиненої системи книгорозповсюдження у країнах Східної Європи 

спричинили складну ситуацію, де почала переважати тенденція відсутності місць 

для продажу видавничої продукції.  

Частково вирішити проблему дозволить збільшення книжкових клубів як 

одного з ефективних шляхів збуту. Появу перших книжкових клубів дослідники 

фіксують на поч. ХХ ст. у Німеччині та Великій Британії, розквіт їх припадає на 

50-ті рр. ХХ ст., тоді як у східноєвропейських країнах, зокрема й Україні, цей 

спосіб книгорозповсюдження залишається малопоширеним до 90-х рр. ХХ ст. У 

нашій країні книжкові клуби не мають давньої історії розвитку, найвідомішими є 

клуби «Клуб сімейного дозвілля», «Білокнижник», «Компас», «Рідерз 

Дайджест», «Книжковий клуб Уолта Діснея». Хоча у часи кризи книговидання і 

книгорозповсюдження видавці мають обов’язково активізувати всі можливі 

ефективні та інноваційні шляхи створення і збуту продукції. 
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Теоретики видавничої справи на сучасному етапі так і не вирішили 

проблему функціонування та класифікації книжкових клубів, а отже, ступінь 

наукової розробки теми залишається дуже низьким. Основні зусилля дослідників 

зосереджувались на дефініціюванні терміна та частковому виокремленні його 

ознак. Не були предметом спеціальних наукових досліджень особливості роботи 

книжкових клубів і специфіка їх функціонування в різних країнах, хоча деякі 

аспекти цієї проблеми принагідно порушувались в окремих навчальних і 

довідкових  виданнях. Побіжні згадки про цей спосіб продажу книг з’явилися, 

наприклад, у підручнику «Історія книги» А. Говорова та Т. Купріянової, що 

містить аналіз моделей торгових підприємств. Проблеми книжкових клубів 

характеризував також М. Тимошик, який у своїй книгах «Видавничий бізнес» та 

«Книга для автора, редактора, видавця» визначає книжкові клуби як один зі 

складників мережі продажу друкованих видань, стверджуючи, що така форма 

торгівлі вже добре зарекомендувала себе в Західній Європі, а в Україні ж, на 

жаль, реалізація видань у такий спосіб поки що перебуває в «зародковому стані». 

Питання книжкових клубів вивчав Дейтус К. Сміт молодший у праці «Посібник 

книговидавця», де він визначив основні принципи роботи книжкового клубу, 

умови його успішної діяльності, підходи до ведення цієї справи: «Книжковий 

клуб — це підприємство, яке продає книжки власних або інших видавництв, які 

надруковані у великій кількості, за низькими цінами» [186, с. 45]. 

Звертається до аналізу даного способу книгорозповсюдження й О. Сербін, 

який розглядає його побіжно, виокремлюючи види торговельних підприємств: 

«Книжкові клуби (або Товариства книголюбів) — одна з форм доведення 

(продажу) спеціального асортименту книжок до групи читачів, об’єднаних 

певними внутрішніми клубними домовленостями, обов’язковими до виконання 

членами клубу. Книжковий клуб — це підприємство, яке продає книжки власних 

або інших видавництв, які надруковані у великій кількості за низькими цінами» 

[367, с. 25]. 

Узагальнюючи представлені науковцями дефініції терміна, підсумовуємо, 

що книжковий клуб — це тип книготорговельного підприємства, що реалізує 
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видавничу продукцію за допомогою каталожної торгівлі та об’єднує читачів 

внутрішніми обов’язковими домовленостями за допомогою клубної системи. 

Статистичних даних щодо конкретної кількості книжкових  клубів у країнах 

Східної Європи немає, у статистичних щорічниках і результатах опитування 

зазначається, що цей спосіб книгорозповсюдження займає від 0,2 до 6% відсотків 

ринку залежно від країни. Федеральне агентство з друку і масових комунікацій 

Росії на основі експертних оцінок видавництв і книготорговельних організацій 

з’ясувало, що книжкові клуби займають 3 % ринку, у Польщі цей показник 

коливається від 4 до 6 % (різниця обумовлена різними джерелами оприлюднення 

інформації), в інших  країнах цей відсоток значно скромніший. Поширеність 

книжкових клубів як способу реалізації книг є неоднорідною і в інших країнах 

світу, найбільш розповсюджені вони в Західній Європі та США, де на частку 

книжкових клубів припадає доволі великий відсоток від усієї роздрібної 

книжкової торгівлі. Це, на думку дослідників, пов’язано зі стабільністю 

транспортно-розсилкової служби й розвиненістю інфраструктури загалом.  

Книжкові клуби за типом продукції можна поділити на два види: 

універсальні («Клуб сімейного дозвілля» (Україна), «Клуб Любителей Книги» 

(Білорусь), «Büchergilde Gutenberg» (Німеччина), «Swiat książki» (Польща)); 

спеціалізовані («Клуб Уолта Діснея» — дитяча художня література за мотивами 

мультфільмів Уолта Діснея (Україна), «Marly» та «Monplaisir» — видання творів 

світової літератури у вишуканому оформленні невеликим накладом (Росія), 

«History Book Club» — книги на історичну тематику (Велика Британія), «Puffin» 

— клуб дитячої книги (Велика Британія), «Klub Książki Militaria» — книги на 

військову тематику (Польща), «Klub miłośników książki histori» — книги на 

історичну тематику (Польща)).  

Спеціалізовані клуби класифікуються за різними принципами: тематичний, 

віковий, професійний та ін. Більшість книжкових клубів діють як незалежні філії 

фірм — видавців книг або журналів («Клуб Уолта Діснея» — видавництво 

«Egmont», «Марли» — видавництво «Терра», «Club Penguin book» — 

видавництво «Penguin Books», «Monplaisir» — видавництво «Терра»). У 
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відсотковому співвідношенні в Польщі, Росії переважають універсальні 

книжкові клуби, що продають не власні видання, а співпрацюють з низкою 

видавництв і реалізують відібрану з їхнього портфеля продукцію. В Україні не 

зафіксовано диспропорції між кількістю універсальних та спеціалізованих 

книжкових клубів. 

Книжкові клуби в Білорусі — явище доволі нове і малорозповсюджене. 

Спеціалізовані клуби відсутні, на ринку представлено лише один універсальний, 

який має обмежений асортимент (міжнародний клуб «Клуб любителей книги»). 

В ході дослідження системи продажу видавничої продукції дійшли висновку, що 

білоруська модель книгорозповсюдження тяжіє до класичної моделі офлайн 

торгівлі (активно працює схема видавець — книгорозповсюджувач — магазин), 

де ключове значення має традиційний магазин як канал роздрібного продажу 

книг, тоді як укрупнені мережеві магазинні та позамагазинні форми майже не 

розвинені.  

На ринку Росії функціонують і книжкові клуби, які позиціонуються як 

форма регіональної торгівлі, що пов’язано з малорозвиненою структурою 

книгорозповсюдження в різних регіонах. Книжкові клуби, як правило, 

виникають під егідою видавництв, але вони не обмежуються продуктом 

винятково видавництва-засновника. У Росії переважають універсальні книжкові 

клуби і дуже мало представлено спеціалізованих; це зумовлено маркетинговими 

завданнями.  

Відповідно до статуту, книжковий клуб є добровільним об’єднанням 

передплатників, які довіряють керівництву клубу обирати книжки за їхніми 

замовленнями та уподобаннями, отримані заявки стають приводом для 

замовлення певного накладу у видавництвах.  

Для успішного функціонування книжкового клубу важливо виробити 

розуміння механізмів формування унікальної пропозиції для читача, аби 

створити багатовимірне бачення умов діяльності, а також розуміти глобальні, 

національні, економічні та культурні тенденції, стан видавничого ринку, 

динаміки і характеру попиту на ньому. Після врахування всіх цих аспектів 
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з’являється реальна можливість визначити ідеї, завдання, стратегії, а також 

пріоритетні напрямки розвитку на конкурентному полі. Надважливим є 

постійний моніторинг ситуації на ринку, осягнення змін, які повсякчас 

відбуваються, зумовлюючи подальші ключові події. Принциповою вимогою до 

діяльності книжкового клубу в будь-якій країні є адекватність реальним 

процесам, зорієнтованість на інновацію, здатність змінюватись і створювати 

ексклюзивні моделі діяльності. Усі книжкові клуби спрямовують свої зусилля на 

клієнтське середовище, де клієнт — центр стратегічних пріоритетів, що вимагає 

працювати з урахуванням його ключових потреб та інтересів. 

Поява книжкових клубів була не випадковою. У Східній Європі через 

зруйновану у 90-х рр. ХХ ст. систему книгорозповсюдження і дефіцит 

торговельних площ, низьке насичення регіонів книгою назріла необхідність 

компенсаторних заходів. Початково продаж передбачав використання системи 

каталогів, за якими читач міг ознайомитись із повним переліком пропозицій від 

клубу. З розвитком інформаційних технологій з’явилася можливість робити 

замовлення через інтернет-магазин книжкового клубу, а в деяких країнах 

відкрились фірмові магазини, наприклад, український «Клуб сімейного дозвілля» 

має 80 магазинів, проте така тенденція для східноєвропейських клубів є 

винятком.  

Розширенню можливостей клубу сприяє  ведення інструментарію для 

контакту з його членами: на сайті (форум, інфоцентр, коментарі), у каталозі 

(форма рекламацій), у фірмових магазинах (книга відгуків, кул-центр). Проте 

зазначений інструментарій не є універсальним і використовується у країнах 

Східної Європи не у повному обсязі, а отже, зворотний зв’язок з читачами стає 

непродуктивним, бо зазначений функціонал залишається формально наявним і 

не перетворюється на полігон для визначення уподобань і потреб читачів. 

Численні негативні коментарі про недосконалість асортименту не викликають 

появу відгуків керівництва і переважно не враховуються у подальшій діяльності. 

Пов’язано це з комерційною необхідністю видавати книги широкого попиту і 

тільки невеликий відсоток можуть становити малокомерційні проекти.  
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Головний акцент робиться на стратегії заохочення: на мотивуванні читачів 

розіграшами і спеціальною ціною, знижками, зустрічами з письменниками, 

можливістю першими придбати книгу улюбленого автора. Проведений аналіз 

коментарів щодо якості представленої у каталогах продукції, на форумах 

провідних українських і російських клубів засвідчив, що від 40 до 60% із них є 

негативними. Негативне маркування повідомлення формує у відвідувачів 

недоброзичливе емоційно забарвлене передрозуміння особливостей роботи та 

асортименту клубу. 

Незважаючи на намагання книжкових клубів використовувати різні 

принципи роботи, існують певні загальні положення, яких дотримуються в 

роботі їх організатори. Головна умова вступу до клубу — зобов’язання читача 

щоквартально купувати визначену в угоді мінімальну кількість видань, як 

правило, одну книгу з  клубного каталогу. Натомість член клубу отримує 

привілеї, що дають змогу купувати за низькою ціною ексклюзивні видання та 

отримувати індивідуальну знижку на клубні новинки. Пасивність протягом 

кварталу призводить до запровадження правила обов’язкового примірника або 

королівського вибору клубу, коли читач отримує обрану на розсуд клубу книгу, 

яку повинен викупити для продовження членства.  Передплатник не 

зобов’язаний замовляти кожне запропоноване йому видання, але згідно з угодою 

повинен купити певну кількість книжок впродовж визначеного терміну. 

Відсутність у клубу унікальних видань знижує його стратегічні можливості і 

зменшує кількість читачів, які зорієнтовані на пошук ексклюзиву. Можливості 

західноєвропейських клубів є більшими, бо у них є змога придбати книгу задовго 

до її фактичного виходу у світ (приблизно за півроку), ознайомлюючись з нею 

ще у вигляді рукопису, тоді як у практиці східноєвропейських клубів такий 

спосіб роботи є малопоширеним. 

Масштаби діяльності клубу визначає кількість примірників книги, які клуб 

хотів би мати в наявності. Клубне видання може бути виготовлене трьома 

способами: клуб може видати книгу самостійно, зробити додаткове замовлення 

основного накладу або придбати готове видання зі складу видавця. Більшість 
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американських і західноєвропейських клубів вважають економічно 

вмотивованим випуск власних видань. Відповідно до контракту видавець 

зобов’язується безкоштовно передати клубу плівки з текстом, ілюстрації й 

оригінал суперобкладинки. Західноєвропейські клуби меншого формату та 

більшість східноєвропейських намагаються не зосереджуватись на пошуку 

ексклюзивних книг, а приєднуються до основного видавничого накладу й 

закуповують необхідну кількість примірників готової книги зі складу 

видавництва за «ціною одного примірника», яка складається з вартості друку, 

післядрукарської обробки й паперу, набірні ж процеси завжди повністю сплачує 

видавець. Книжкові клуби в такий спосіб заощаджують кошти, що дає 

можливість частково компенсувати витрати з випуску друкованої продукції, 

поліпшення роботи з членами клубу тощо. 

Існують успішні книжкові клуби, що як продукцію для продажу 

використовують власні видання (клуби «Monplasir», «Marly», «Книгочей» 

видавництва «Терра»; клуб видавництва «Эксмо», клуб видавництва «Клуб 

сімейного дозвілля»), однак більшість книжкових клубів залежать від книжок, 

підготовлених іншими видавництвами. Дозвіл на перевидання передбачається 

угодою з видавцем першого видання. Видавництво, яке працює на книжкові 

клуби, заощаджує на редакційній підготовці, що разом з прибутками від великих 

накладів дає змогу клубам продавати книжки за зниженими цінами. Дрібні 

книжкові клуби (такі, що мають справу з виданнями одного напряму та малою 

кількістю примірників) книжок не друкують, а купують продукцію у видавництв 

зі значними знижками. 

Угоди, які дають книжковому клубу право на передрук, укладаються на 

принципах сплати за кожен примірник, враховуючи відсоток від ціни продажу 

кожної книжки, а також плату за оренду друкарських форм першого видання, 

якщо перевидання було здійснено з них. 

У разі необхідності застосовувати передрук книги книжковий клуб сплачує 

першому видавцеві аванс або гарантійну суму, а надалі визначений відсоток від 

реалізації продукції. Попередня плата й становить той мінімальний прибуток, 
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який перший видавець гарантовано отримує за дозвіл на використання його 

книжки, а після продажу певної кількості примірників видавець першого накладу 

одержить різницю між сумою, що належить йому за угодою та залежить від 

кількості реально проданих примірників, і сумою отриманого авансу. 

Представники клубів прагнуть купувати права на видання з тематики, що 

близька його членам. Важливе значення в ухваленні рішення придбати книгу 

може мати інформація про те, що текст привернув увагу репринтерів, 

закордонних видавців або відомої кінокомпанії. Водночас формування 

асортименту книжкового клубу є недосконалим, коли в ньому з’являються книги 

малого попиту і часто відсутні видання, що могли б мати безперечний успіх у 

членів клубу. 

Підтриманню сталого інтересу до діяльності клубу та додатковому 

стимулюванню продажу сприятиме спеціальна клубна розсилка і спеціальні 

пропозиції та розіграші. Частину обсягу своєї газети клуб відводить, як правило, 

для оголошень про нові надходження, які супроводжуються біографіями авторів 

та короткими анотаціями. Друга частина газети — це інформація про наявні у 

продажу пропозиції. 

Попри запровадження численних новацій і спеціальних пропозицій 

книжкові клуби мають високу плинність клієнтської бази, відбувається це через 

недосконалість їх роботи, поганий зворотній зв’язок з клієнтами і повільне 

реагування на нові тенденції на ринку. Функціонал інструментів для вивчення 

потреб ринку та клієнтів не використовується на повну потужність, а тому 

становище книжкових клубів є нестабільним. Основний акцент їх керівництво 

робить на заохочення клієнтів до співпраці за допомогою рекламних матеріалів. 

У рекламних кампаніях клубів використовуються два підходи: «особливі 

стимули» (низькі ціни, безкоштовні книжки); «унікальні пропозиції» — 

донесення інформації про переваги щомісячного придбання нових видань.   

Надзвичайно важливим елементом роботи книжкового клубу є особливі 

стимули: право отримати від однієї до трьох книг безкоштовно в момент 

оформлення передплати або безоплатно оформити передплату (замість плати з 
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передплатником просто укладається угода на придбання фіксованої кількості 

запропонованих книг); право на придбання трьох книг за мінімальною ціною і 

безплатного подарунку; можливість придбання видань з п’ятдесятивідсотковою 

знижкою. «Особливі стимули» є дуже важливими для мотивування  до вступу в 

клуб та подальшого в ньому перебування в ньому, покупець погано орієнтується 

в діапазоні цін на ринку, тому символ знижки діє як додатковий подразник, що 

спонукає до дії. Клуб найчастіше пропонує комбінацію з особливих стимулів. 

Важливою стратегією утримання клієнтів є випуск серійних передплатних 

видань, які зобов’язують клієнтів робити щоквартально замовлення 

(східноєвропейські клуби не пропонують членам клубу можливості отримати 

всю серію одразу, приміром, «Клуб сімейного дозвілля» у наявності має від 

трьох до семи передплатних серій). У країнах Східної Європи таку стратегію 

використовують тільки 40 % книжкових клубів.  

Поглиблене розуміння уподобань і психологічних особливостей власних 

читачів впливає і на особливості організації діяльності клубу. Функція стратегії 

передплатних видань — прогностична, зорієнтована на заохочення до 

багаторазової покупки, з перспективою на майбутнє. Аналогічну функцію 

виконують і спеціальні пропозиції для власників клубної картки та унікальні 

пропозиції для членів клубу. У синтезі зовнішніх і внутрішніх подразників 

реалізується особлива стратегія зорієнтована на психоаналітичний вплив на 

учасників клубу.  

Отже, у Західній Європі книжковий клуб найчастіше стає однією з форм 

застосування нішевої стратегії (кожен клуб має чітку спеціалізацію, а асортимент 

формується з урахуванням зацікавлень цільової групи), у Східній же Європі 

переважають універсальні клуби, що малозорієнтовані на нішевий попит 

споживачів, їх асортимент формує керівна рада клубу з акцентом на літературі 

стійкого попиту та бестселерах. Прогнозований «життєвий цикл» книжкового 

клубу становить 6-7 років, за вказаний час кожен клуб переживає період 

бурхливого збільшення кількості своїх членів і продажів, згодом настає 

стабілізація, потім — неминучий спад. На цьому етапі необхідні нові інвестиції, 
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що дають змогу поновити цикл розвитку книжкового клубу. Вдалим прикладом 

подібної трансформації можна назвати «Клуб сімейного дозвілля» (Україна), де 

відбулась переорієнтація з продажу винятково ексклюзивних клубних  видань, 

яких не було в продажу за межами клубу на поповнення асортименту за рахунок 

книг інших видавництв, а також з торгівлі лише за каталогами на реалізацію 

продукції в інтернет-магазині та мережі фірмових магазинів, що збільшило коло 

потенційних покупців. На українському ринку, за аналогією із 

західноєвропейським, простежується тенденція до створення видавництвами 

книжкових клубів з метою розширення каналів збуту. Прикладами такого 

підходу є «Навчальний книжковий клуб» видавництва «Богдан» та «Книжковий 

клуб» видавництва «Наукова думка», які пропонують читачеві власну продукцію 

за вигідними цінами, а також пріоритетне ознайомлення з усіма новинками. Для 

успішного функціонування книжкового клубу також треба правильно 

розрахувати наклад запропонованих у каталозі видань, мати складські 

приміщення, транспортну логістику, дистрибуційний центр.  

Проведений аналіз особливостей функціонування книжкових клубів 

засвідчив, що на сучасному етапі розвитку видавничої галузі у Східній Європі 

важко чітко відокремити характерні для цього способу книгорозповсюдження 

сталі риси. Книжковий клуб як спосіб продажу товарів перебуває у постійному 

пошуку унікальних шляхів подолання недовіри споживачів, апатичності і 

перенасиченості ринку, обираючи для цього різні стратегії ведення бізнесу від 

пасивної через помірковану до агресивної. Жодна із них не стає беззаперечною 

запорукою успіху. Проте найголовніше — це прагнення до запровадження 

інноваційних підходів на різних рівнях, без яких функціонування клубів є  

короткостроковим. 
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4.1.2. Книжковий інтернет-магазин: філософія комфортних продажів 

Сучасна замкнута система видавничої галузі східноєвропейського регіону 

зорієнтована на виживання в складних кризових умовах і часто підсвідомо 

відкидає можливості для оновлення і введення інновацій. Хоча вони без 

перебільшення стають новою альтернативою і способом вирішення накопичених 

проблем. Успішність їх впровадження залежить не тільки від корисності 

інновацій, скільки від правильно підібраного способу комунікації зі 

споживачами. Реальність вимагає усвідомлення того, що інновація доцільна 

тільки в процесі соціального конструювання. А його розвитку сприяла поява 

мережі «інтернет», швидкі темпи його поширення та популярності, що 

відкривають нові можливості.  

Спостереження над реаліями видавничого ринку та експертні оцінки його 

стану засвідчили, що кардинальні зміни відбуваються не тільки в сегменті 

книговидання, а й у системі книгорозповсюдження. Традиційні канали 

поступово втрачають свої позиції, поступаючись новим формам мережевої 

торгівлі, особливо чітко це стало помітно з появою інтернет-магазинів, які 

запропонували нестандартний підхід до ведення бізнесу на основі нових 

інформаційних технологій, що дають можливість здійснювати дистанційний 

продаж. Сучасна теорія видавничої справи залишається байдужою до появи 

інноваційних способів книгорозповсюдження, не приділяється належна увага 

інтернет-магазинам як перспективній і динамічно зростаючій формі торгівлі 

книгами. Дослідження книжкового інтернет-магазину як найважливішого 

складника нового бачення бізнесу знаходимо лише в О. Афанасенко, 

Б. Єсєнькіна, К. Рижкова, Н. Трухачової. 

На сучасному етапі в країнах східноєвропейського регіону налагоджена 

складна, багаторівнева система комунікації між видавцями, розповсюджувачами 

та споживачами друкованої продукції. Традиційно гравці видавничого ринку 

зорієнтовані на офлайнове просування товару з метою отримання прибутку, 

тобто відбувається їх однобічний вплив на ринок. Втрачається можливість 

використання різнобічної комунікації, не враховуються сигнали, що йдуть від 
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ринку, бо збільшення інтернет користувачів повинне бути вагомим сигналом для 

пошуків активного способу комунікування зі споживачами видавничої продукції 

через мережу Інтернет. Поза полем інтересів залишаються ключові тенденції 

розвитку галузі у світі, внутрішні і зовнішні мікро- і макроперетворення, а 

особливо реальні потреби і переваги покупців та необхідність їх системного 

стимулювання. Динаміка перетворень у світовій видавничій галузі, 

глобалізаційні процеси, різке загострення конкурентної боротьби повинні 

слугувати стимулом для впровадження інноваційних інструментів та каналів 

ведення бізнесу.  

Ситуація в системі книгорозповсюдження сигналізує також про назрівання 

кардинальних змін у філософії споживання видавничої продукції, коли на другий 

план у читачів відходить необхідність тільки задоволення естетичної потреби, 

простежується нівелювання її духовного потенціалу. Водночас значення 

купленої книги як джерела інформації залишається істотним, незважаючи на 

високу конкуренцію з медіа. Важливу роль відіграють створені культи «зайнятої 

людини», «мережевозалежної людини», тощо, які постійно апелюють до 

перебування у стані постійної зайнятості і тотальної нестачі часу, що провокує 

захоплення дистанційними способами придбання друкованих та електронних 

книг. Покупці прагнуть не тільки заощадити час, але й отримати до товару 

швидкий доступ. Виграшну позицію займають магазини, які пропонують 

електронний контент, їх суттєва перевага — швидке задоволення потреб 

покупця. Простежується намагання позбутися тотальної залежності, нав’язаної 

стаціонарними магазинами, що закономірно перетворюються на 

малопродуктивних конкурентів. Робота за моделлю мережевої дистанційної 

торгівлі передбачає необхідність врахування низки ключових маркерів-акцентів: 

по-перше — міфологізація продукту (створення образу-легенди продукту або 

видавництва чи автора, де надзавдання — сформувати розуміння його 

унікальності), по-друге — брендування, по-третє — увага до таргетованої 

реклами і унікальних каналів її розповсюдження, по-четверте — посилення 

зусиль щодо візуалізації продукту. Простежується безпосередня залежність 
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кількості зусиль, які необхідно витратити на просування та коефіцієнту їх 

корисної дії від упізнаваності бренду автора, затребуваності проблематики 

видання.  

У ситуації тотальної кризи в книжковій торгівлі, незадовільний стан її 

суб’єктів, дедалі більші очікування споживачів та збільшення серед них 

песимістичних настроїв призвели до необхідності пошуку неординарних каналів 

продажу продукції, які б відповідали тенденціям часу. Водночас необхідно не 

забувати про збалансованість ринку і невиправданість тотальної орієнтованості 

на інтернет-аудиторію. Простежується світова тенденція свідомого включення 

онлайн-торгівлі книгами до сфери бізнес-інтересів видавців, незважаючи на 

невелике охоплення аудиторії на сучасному етапі, але з орієнтацією на 

оптимістичні прогнози потенціалу такого способу продажу в перспективі.  

Існуючі інтернет-магазини в дослідженнях прийнято поділяти на три групи 

[47]: 

 магазини, створені непрофільними компаніями, що позиціонуються як 

окремий бізнес; 

 магазини, створені видавництвами як додатковий канал продажів книг 

компанії-власника; 

 магазини на базі великих книготорговельних компаній і великих 

роздрібних книжкових магазинів. 

Така класифікація не завжди застосовна до аналізу видавничого ринку, так 

як багато власників ресурсів лише опосередковано підтверджують свою 

причетність до бізнесу, відповідно дослідник не може відобразити повну 

картину. Істотного значення для розуміння специфіки функціонування цього 

каналу електронної торгівлі такий розподіл не має. 

Тривалий час поширення дистанційних покупок видавничої продукції в 

інтернеті стримувала низка факторів: по-перше — низький відсоток кількості 

інтернет користувачів, по-друге — проблеми з оплатою купленої продукції, по-

третє —  відсутність можливості отримати візуальну і тактильну інформацію про 

видання, частково подолати це упередження вдалося за допомогою 
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удосконалення програмного забезпечення, введення функцій «реальних відгуків» 

(без фільтрування адміністратором) і попереднього перегляду обкладинок та 

розворотів видання, що дало можливість зламати опір гіпертрофованого 

сприйняття неякісних послуг і продуктів. Запропоновані нововведення 

використовуються невеликою кількістю інтернет-магазинів: «Ozon» (Росія), 

«ЛитРес» (Росія), «Yakaboo» (Україна), «Świat książki» (Польща). Стрімке 

збільшення споживчої уваги свідчить про ефективність обраної стратегії ведення 

бізнесу.  

Успішність онлайн-проекту залежить від багатьох факторів, користувач 

найбільше звертає увагу на зручну структуру та простоту управління, швидкість 

завантаження сторінки, ефективність і мобільність пошукової системи, 

сумісність із різними браузерами та програмним забезпеченням, безпеку 

користування і збереження персональних даних. Ще одним важливим 

продуктивним двигуном розвитку електронної комерції та онлайнових продажів 

книг стало швидке збільшення кількості користувачів мережі Інтернет, що 

прямопропорційно обумовлює збільшення кількості покупців. Уповільнює їх 

розвиток погано налагоджений робочий процес: по-перше — низька 

оперативність роботи служби прийому та доставки замовлень магазину і 

перевізника, по-друге — невелика географія розсилки, по-третє — недостатньо 

сформований асортимент та актуальна наявність представлених у каталозі 

пропозицій, по-четверте — проблеми зі способами оплати замовлення. Інтернет-

магазин поступово повинен зорієнтовуватись на позитивну динаміку зростання 

інтересу до онлайн-торгівлі і стати альтернативним зручним каналом придбання 

книги. Це передбачає зміну філософії продажів, коли книгорозповсюджувач має 

бути зорієнтований на продукування комфортних для споживача послуг. 

Ключовим стає розуміння власної цільової аудиторії та інструментів роботи з 

нею, а також конкурентного середовища і його бізнес стратегій. 

В Україні станом на листопад 2013 р. до Державного реєстру видавців і 

розповсюджувачів видавничої продукції внесено 5511 суб’єктів, із них 362 

здійснюють тільки розповсюдженням видавничої продукції і 1794 — її видання 
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та продаж. В останні п’ять років, відповідно до офіційних статистичних даних, 

спостерігається зменшення кількості стаціонарних точок продажу книг на всій 

території України. Водночас констатується постійне збільшення в країні 

кількості інтернет-магазинів і посилення інтересу до них серед покупців у 

мережі: якщо в 2001 р. дослідники видавничої галузі говорили про 

функціонування 18 підприємств, то в 2013 р. їх чисельність зросла до 210 і 

збільшується. 52 % — це суб’єкти підприємницької діяльності, які не мають 

стаціонарних магазинів, 27 % — канали прямого продажу видавництва, 21 % із 

них засновані на базі стаціонарних книгарень. 15 % пропонують асортимент, що 

складається з понад 25 тис. найменувань. Кількісний аналіз асортименту 11 

українських інтернет-магазинів («Setbook.ua», «Bookshop.ua»,  «Yakaboo»,  «Гала 

Маркет», «Petrovka.ua»,  «Knigka.ua»,  «Книгоград»,  «Одіссей»,  «Mybook.in.ua»,  

«Город книг»,  «BookZone») з 2012 по 2014 рр. представлено у Додатку Е1, 

отримані статистичні дані дозволяють стверджувати, що більшість мережевих 

книгорозповсюджувачів демонструють стабільну позитивну динаміку щодо 

розширення асортименту видавничої продукції та поступового вдосконалення 

функціоналу сайту. Інтернет ресурс BookFinder створив рейтинг упізнаваності 

універсальних книжкових інтернет-магазинів України (в опитуванні взяли участь 

3187 респондентів, яким було запропоновано дати відповідь на питання: «Якому 

інтернет-магазину Ви надаєте перевагу?», обираючи серед 27 названих магазинів 

і варіанту «іншому магазину»): «Yakaboo» — 13 %, «Книгоград» — 9 %, інші 

магазини (крім представлених у переліку) — 9 %, «Буква» — 8 %, «KNIGIng» — 

7 %,  «Knigka» — 4 %,  «Читайка» — 4 %,  «Букля» — 4 %, «Setbook.ua» — 4 %, 

«BookZone» — 3 %, «Bookshop» — 3 %.  Крім універсальних на ринку 

представлено і низку спеціалізованих інтернет-магазинів: дитячої книги 

(«Крамниця дитячих книжок», «Зернятко», «Джмелик», «Книгаренька»), 

медичної книги («Буквамед», «Ophthalmobook.com.ua»), релігійної книги («Аир», 

«Барви», «Христианские книги»), навчальної літератури («IHBC online», 

«Bookletka», «Грамота», «Розумники», «Bookbuy.com.ua»), правничої літератури 

(«LawBooks.in.ua», «Юркнига»), історичної літератури («Военка», «Военная 
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книга»), подарункова література («Книга в подарок»,  «Kniga-podarok.com.ua», 

«Kniga-v-podarok.com.ua»), психологічної літератури («Сова»), тощо.  

Сучасні реалії українського ринку вимагають від виробників нового 

покоління орієнтуватися на інноваційні інформаційні технології. Вибір 

запропонованих форм роботи — це передусім можливість швидко реагувати на 

зміни в попиті на книжкову продукцію, асортиментну політику і мобільність 

видавця. Пасивність більшості видавців викликає найбільші побоювання, 

особливо в ситуації браку ринків збуту продукції і погано налагодженої 

комунікації з читачем. Причинами такої пасивності видавництв і 

розповсюджувачів можна назвати посилений попит на книгу, що культивувався 

до 90-х рр. ХХ ст., післяперебудовним сплеском купівельної активності, 

усталеними стереотипами, в результаті учасники видавничого ринку перестали 

вчасно реагувати на зміни. Водночас соціальна система та її члени поступово 

зазнали глобальних перетворень, що були зумовлені технологічними, а також 

інформаційними революціями. На сучасному етапі розвитку суспільства 

спостерігається активний плив технологій на всі сфери життєдіяльності людини. 

Книготоргівля як частина життєвого простору людини, опинилась у складній 

ситуації через катастрофічне падіння попиту на видавничу продукцію і потребує 

віднайдення ефективних шляхів її розв’язання через впровадження здобутків 

технологічного прогресу. 

У Росії ситуація в системі книгорозповсюдження перебуває на іншому рівні, 

але на тлі економічної кризи відчувається зниження купівельної спроможності 

читачів і зміщення інтересів у бік віртуального світу. За даними галузевої 

доповіді «Книжковий ринок Росії» доля інтернет-магазинів у 2012 р. становила 

7, 52 %, тоді як у 2014 р. цей показник зріс до 9, 18 %. «Кількість 

книготорговельних організацій, що мають вихід в Інтернет, постійно зростає. 

Сьогодні вихід в Інтернет мають понад 300 видавничо-книготорговельних 

організацій. Експерти передбачають, що в найближчі два-три роки відбудеться 

різке зростання кількості таких організацій, що мають доступ в Інтернет, і 

вважають за необхідне створити спеціальний мережевий каталог для мережі 
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«Інтернет-книжковий бізнес» [198]. Аналіз кількісних показників книжкової 

асортиментної політики 11 російських інтернет-магазинів («Books.ru», «Read.ru», 

«Ozon.ru», «My-shop.ru», «Setbook.ru», «Болеро», «ЛитРес», «Библио-Глобус», 

«Библион», «Лабіринт», «Co@Libri») з 2012 по 2014 рр. представлено у Додатку 

Е1. У Росії інтернет-магазини роблять значний акцент на постійне збільшення 

асортименту та залучення нових читачів. Домінують магазини, створені 

книготорговими компаніями, що мають свою специфіку і орієнтуються на 

розширення можливостей ознайомити читачів з великим каталогом продукції. 

Ринок характеризується активізацією діяльності лідерів інтернет-комерції: 

«Books.ru», «Read.ru», «Ozon.ru», «My-shop.ru». Їх завдання розширюється, бо 

поповнення асортименту доповнюється увагою до покращення функціоналу 

магазинів. Перспективність цього способу продажу книг у Росії підтверджується 

увагою закордонних гравців, а також прагненням створити спеціалізовані 

магазини: подарункові видання («Darito.ru», «Подарочные книги», «ПрессБук 

Подарочные книги»), дитяча література («Букварики», «Kids4kids.ru», 

«KnigiDetyam.ru»), навчальна література («Искра», «Учебники», «Умная книга», 

«Учебники.ру», «Book.magazinplus.ru»), юридична література («ЛексКнига», 

«LibeX»), література для автомобілістів («Autokniga.net», «Автопапирус.ру», 

«Avto-book.ru», «AvtoMotoKniga.ru»), наукова література («НаучКнига», 

«Totbook.ru»), книги історичної тематики («Исткнига»). Географічно більшість 

магазинів розташовані в Москві та Санкт-Петербурзі, але простежується 

тенденція до посилення їх присутності на регіональних ринках.  

У Білорусі діє незначна кількість книжкових інтернет-магазинів, які суттєво 

не впливають на особливості функціонування ринку, на картину 

книгорозповсюдження, вони не є конкурентами офлайн торгівлі книгами, так як 

можуть запропонувати невеликий асортимент видань та мінімальні додаткові 

можливості, сторінки товарів мають мінімальне наповнення. Більшість з них є 

спеціалізованими магазинами, а частка універсальних є меншою, проаналізовано 

було діяльність 60 мережевих книгорозповсюджувачів, з них: тільки 27 є 

універсальними, інші — спеціалізовані. До білоруських універсальних 
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книжкових інтернет-магазинів відносимо: «Setbook.by», «Mystery.by», «Кnigi-

o.com», «LikBez.by», «OZ.by», «Literatura.by», «Litera.by», «Kim.by», 

«Bestbooks.shop.by», «Kniger.by», «Biblio.by». Зміна динаміки їх кількісного 

наповнення з 2013 по 2014 рр. представлена у Додатку Е1. Активно 

розвиваються на ринку спеціалізовані книжкові магазини: література 

автомобільної тематики («Autokniga.ab-daily.by»), дитяча література («Сундучок 

детских книг», «Covenok.by», «Башенка», «Азбука ума», «Eleon.by», 

«BabyBooks.by»), релігійна література («Благовест», «Православной книги»), 

навчальна література («Учитель.by»), туристична література («Travel-guides.by»), 

фантастика та фентезі («Books.of.by»).  

Незважаючи на складні умови функціонування і розвитку інтернет-торгівлі 

видавничою продукцією, простежується тенденція до поступового збільшення 

кількості інтернет-магазинів. Переважно на ринку з’являються  розповсюджувачі 

з невеликим асортиментом, які орієнтовані на російськомовну продукцію. У 

Білорусі  книжкові  інтернет-магазини перебувають на стадії становлення, 

пропонують невеликий асортимент видавничої продукції і характеризуються 

повільними темпами роботи (погано налагоджений зворотний зв’язок з 

замовником, мінімальна кількість книг у наявності на складі інтернет-магазину, 

повільна комунікація з видавництвами), що знижує рівень їх популярності серед 

споживачів і знижує темпи розвитку. 

Книжкові інтернет-магазини в Польщі — явище поширене, їх популярність 

серед читачів дає змогу акцентувати увагу більше на створенні спеціалізованих 

форматів, водночас помітне місце займають і універсальні магазини. Відповідно 

до офіційних статистичних даних у 2014 р. продажі через мережу Інтернет 

займали 29 % ринку книгорозповсюдження. У системі польського 

книгорозповсюдження взагалі тенденція до розвитку інтернет-магазинів є 

сталою. Експерти наголошують, що продажі видавничої продукції через інтернет 

постійно зростають: 2007 р. — 10 %, 2008 р. — 13 %, з 2009 р. відбулось 

незначне уповільнення темпів росту. Простежуються зміни у філософії 

купівельних переваг, враховуючи це, польські книгорозповсюджувачі починають 



 

 

308 

орієнтуватися на пошук унікальної вузьконішевої продукції. У результаті 

продукується якісний контент з невисокою швидкістю старіння інформації, що 

формується з використанням різних форматів. Динамічні сайти демонструють 

швидке оновлення інформації, засвідчують прагнення розповсюджувача 

привернути увагу читача через використання додаткових опцій і надання 

супутніх послуг, застосування новітніх технологій. Філософія взаємодії з 

клієнтом розрахована максимальний комфорт (психічний настрій і 

соціокультурний досвід) і оперативність у спілкуванні й отриманні замовлення. 

Кореляційний підхід дозволяє застосувати декілька параметрів (стратифікаційні 

або ситуативні). До найбільших книжкових інтернет-магазинів Польщі у 2013-

2014 рр., за кількістю представленої в асортименті видавничої продукції, 

зараховуємо магазини «Allegro.pl», «Merlin.pl», «Empik.pl», «Gandalf.com.pl», 

«Gigant.pl», «Bonito.pl»,  «Weltbild.pl»,  «Wysylkowa.pl»,  «Lideria.pl», 

«Historiton.pl»,  «Wysylkowо.pl», динаміку змін зафіксовано у Додатку Е1. 

Польські спеціалізовані інтернет-магазини пропонують не лише широкий 

асортимент видань, а й орієнтуються на унікальні бонусні і знижкові програми. 

Продають дитячу літературу («Ksiazki-dla-dzieci.net», «Czasdzieci.pl», «Badet.pl», 

«Patipam.pl», «Siedmiorog.pl», «Ksiegarnialuna.com»), технічну літературу 

(«Księgarnia Techniczna»), літературу історичної тематики («Historyton.pl», 

«Odk.pl»), бізнес література («Aragon.pl»), навчальну літературу («Ksiegarnia-

wdk.pl»), релігійну літературу («Exodus.lublin.pl»), економічну та правничу 

літературу («Ksiegarnia-wrzeszcz.pl), медичну літературу («Medbooks.pl»). 

Прагнуть продукувати цікавий і актуальний контент і зробити сайт не тільки 

місцем продажу, а й місцем спілкування та отримання інформації.  

Книжкові інтернет-магазини з метою залучення покупців і розширення 

асортименту пропонують книги різними мовами, а також різноманітні супутні 

товари, які поступово стають суттєвою частиною продажів. Простежується 

прагнення сформувати унікальний асортимент книг, але для їх привабливості 

необхідно створити на сайті продуману структуру зі зручною пошуковою 

системою та детальними сторінками товарів. Важливими завданнями є 
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систематичне оновлення ресурсу, актуалізація складських запасів, оперативне 

поповнення асортименту новинками. Формування бази пропонованих видань 

пов’язане зі змінами купівельного попиту, який залежить від структури 

клієнтської бази та вподобань читацької аудиторії. Великі гравці ринку прагнуть 

до індивідуалізації контенту, з цією метою вони самостійно здійснюють опис та 

ідентифікацію видавничої продукції. 

Проведене дослідження показало, що, незважаючи на різноманітні 

труднощі, відбувається динамічний розвиток інтернет-торгівлі видавничою 

продукцією. Усі країни східноєвропейського регіону демонструють прагнення до 

вдосконалення та розширення цього способу продажу. Необхідно констатувати, 

що книжкові інтернет-магазини змогли стати перспективними конкурентами 

традиційних точок продажу книг.  

 

 

 

4.2. Промоційні інновації 

4.2.1. Рекламні інноваційні промоції 

Суб’єктоорієнтована стратегія розвитку видавництв, збільшення спектру 

доступного контенту призводять до необхідності формування впізнаваності 

видавництва, видання, збільшення читацької уваги, яка в період посилення 

конкуренції стає надзвичайно цінною. Така ситуація породжує надзвичайну 

увагу до реклами, провокуючи її до оновлення власного інструментарію, з метою 

задоволення психокультурних змін у соціумі, подолання демотивуючої функції 

сучасного мемитизованого комунікаційного простору. Цінним вважається 

ненав’язливе комунікування з читачем через вмонтовані у текст звукові, зорові, 

текстові повідомлення-символи, а також через відеоповідомлення, яке поступово 

стає міфологемою і сприяє творенню унікального тексту-емоції про книгу. 

Можливості традиційних рекламних технологій розширюються з появою мережі 

інтернет, проте, як засвідчують спостереження дослідників, вони не викликають 
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зацікавлення серед практиків видавничої галузі, що зумовлює ретельну увагу до 

інноваційного потенціалу мережевих видавничих промоцій. 

Продакт плейсмент. Новизна продакт плейсмент зумовила частковий 

колапс у науковому середовищі, яке тривалий час його не помічало, 

залишаючись осторонь пропонованих інноваційних можливостей. Поступово 

теоретичний вакуум починає заповнюватись науковими розвідками, які дають 

змогу розгледіти багатогранність нового жанру прихованої реклами.  Проте 

жодна з них не дає цілісного уявлення про досліджуване явище.  Наукова 

розробка поняття «продакт плейсмент» здійснюється дуже повільно, а в галузі 

книговидання — ще й недостаньо ефективно. Загальну характеристику явища 

знаходимо у працях Ф. Котлера «Маркетинг менеджмент» [240], С. Туркотті 

«Кружку Bud, будь ласка! Індустрія продакт плейсмент у художньому кіно» 

[508],  П. Кисельової «Продакт плейсмент по-російськи» [228], О. Берьозкіної 

«Продакт плейсмент. Технології прихованої реклами» [104] тощо.  

У дисертаційних дослідженнях М. Каліманова «Соціально-психологічні 

основи впливу прихованої реклами» [220], Я. Григорьєва «Соціально-

психологічний аналіз product placement як соціальної комунікації» [182] 

основний акцент зроблено на виявленні її психологічних особливостей та 

закономірностей впливу на споживачів. Комунікативну специфіку прихованої 

реклами розглядає В. Веселова «До питання про перспективність ресурсів 

product placement у комплексі маркетингових комунікацій» [118]. 

Приховану рекламу на телебаченні в окремо взятій країні висвітлено в 

дисертаційній роботі А. Іванової «Продакт плейсмент на сучасному російському 

телебаченні» [211], дослідженні П. Огурчикова, В. Падейського «Product 

Placement як джерело фінансування виробництва екранної продукції» [310], 

статтях В. Рижук «Використання прихованої реклами сучасними торговими 

марками на телебаченні» [348], К. Гераскіна «Продакт плейсмент: ось таке кіно!» 

[156] тощо. К. Маліношевська в  публікації «Особливості Product placement в 

Україні» [284] аналізує специфіку національного ринку прихованої реклами, 

пропонує інструменти та механізми розробки й удосконалення нової рекламної 
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технології, проте основним джерелом дослідження обирає продукцію 

українського кіно та телебачення.  

З огляду на відсутність законодавчого регулювання product placement варто 

проаналізувати роботу А. Іванової «Правові особливості застосування product 

placement на території РФ» [212], у якій наголос зроблено на абсурдності 

ситуації законодавчої невизначеності статусу прихованої реклами, попри те, що 

вона є дієвим маркетинговим інструментом і активно використовується на 

ринку. 

Продакт плейсмент, що застосовується у друкованих засобах масової 

інформації висвітлено в поодиноких працях оглядово. Найбільш повно його 

розглянуто у збірці статей визнаних експертів у різних галузях масової 

комунікації «Продакт плейсмент у засобах масової інформації» [150] за 

редакцією Мері-Лу Галісіан, що досліджують маркетингові стратегії та їх вплив 

на споживачів, аналізують product placement в історичному та сучасному 

контекстах. Спроби проаналізувати специфіку продакт плейсмент у 

книговиданні тривалий час були відсутніми у науці, потім — недосить вдалими, 

бо, як правило, дослідники доволі схематично описували роль технології у 

видавничій галузі.  

Ситуація цілковитого вакууму зберігалась до появи дисертації 

О. Полетаєвої «Масова література як об’єкт прихованої реклами: літературний 

продакт плейсмент» [323], завдяки якій вперше було зроблено крок до визнання 

літературного продакт плейсменту інноваційним явищем, що має право на 

існування й потребує вивчення способів ефективного функціонування в 

художній літературі. Проведений аналіз наукових досліджень свідчить, що в 

сучасній теорії продакт плейсмент існує велика кількість прогалин, які 

потребують заповнення. Найбільш маловивченим питанням можна назвати його 

застосування у видавничій справі через скептичне ставлення фахівців галузі й 

науковців до можливостей прихованої реклами. 

Важливим недоліком наявних наукових розвідок є їх відокремленість: 

кожна з них містить цінні ідеї, що гіпотетично могли б сприяти виробленню 



 

 

312 

ефективних пропозицій. До того ж варто звернути увагу на місце продакт 

плейсмент у системі маркетингових комунікацій. Без уваги залишається питання 

його соціально-психологічних функцій, а також особливостей його впливу як 

соціальної комунікації на цільову аудиторію, дослідження соціально-

психологічних функцій. Головне — уникати мінорних тональностей, що 

призводять до руйнування здорового конкурентного середовища, підриваючи 

довіру до книги як агрегатора повноцінного інформаційного, 

високоінтелектуального контенту. 

Продакт плейсмент — це новий жанр прихованої реклами, що 

використовується для завуальованого передавання повідомлень рекламного 

характеру з метою психологічного впливу на людину для просування товарів чи 

послуг у засобах масової комунікації. 

Поширення продакт плейсмент як інноваційної рекламної технології в медіа 

починається в країнах Західної Європи, і тільки в 90-х рр. ХХ ст. з’являється в 

країнах східноєвропейського регіону. Це попри те, що сама технологія була 

описана в радянській літературі: ще у 60-х рр. ХХ ст. М. Носов у книзі 

«Незнайка на місяці» характеризує створену Спрутсом газету, основним 

завданням якої є безперешкодне рекламування товарів. Поступово ця традиція 

стала не спонтанною, а усвідомленою дією письменників, до якої їх спонукала 

комерціалізація галузі. Світова художня література пропонує безліч зразків 

продакт плейсмент у творах К. Фрідмана, С. Кінга, Ф. Уелдон, Л. Вайсберга. У 

російській літературі він представлений творами сучасних прозаїків: Б. Акуніна, 

Д. Донцової, Г. Куликової, С. Лук’яненко, А. Марініної, К. Матюшкіної, 

Т. Устінової, Ф. Незнанського та ін. Криза у світовій видавничій галузі повинна 

стати поштовхом для пошуку неординарних, інноваційних стратегій розвитку, 

які дадуть змогу відновити її потужності, статус і повернути престиж книги. 

Крокова доступність телебачення, інтернету зробила ці канали комунікації більш 

затребуваними в суспільстві, відтіснивши друковані на маргінеси. Складна 

ситуація потребує вироблення комплексних заходів, вагомим компонентом яких 

може стати продакт плейсмент. К. Маліношевська небезпідставно стверджує: 
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«Product Placement — це унікальна технологія управління масовою свідомістю і 

купівельною поведінкою людей» [284, с. 44]. Саме ця здатність прихованої 

реклами повинна стати вирішальною для її впровадження в активну практику з 

популяризації книг у суспільстві та створення потужного інформаційного 

контенту. Досягнення поставленої мети можливе завдяки використанню 

маніпулятивних можливостей продакт плейсмент для просування товарів і 

створення сильного бренда, який повинен стати символом цінності, близької й 

значущої для споживача. Втрачені видавцями рекламні потужності та площі, 

усіченість існуючих можливостей призводять до необхідності пошуку нових 

шляхів поповнення бюджету для подальшого розвитку, що можливо завдяки 

розміщенню рекламних повідомлень у текстах і рекламі книг в інших мас-медіа. 

Продакт плейсмент у видавничій галузі може бути використаний як спосіб 

рекламування невидавничої продукції й як спосіб інформування про видавничу 

продукцію. Перший напрям поступово впроваджується в бізнесову практику 

країн східноєвропейського регіону, тоді як другий залишається малопоміченим 

серед представників галузі. Спостерігаємо використання цієї рекламної 

технології в продукції видавництвами «АСТ», «Эксмо», «Астрель», «Харвест», 

«Росмен-Пресс», «Фолио», «Питер» тощо. Другий напрям застосування цієї 

технології має потужний потенціал і потребує  особливої уваги, а найголовніше 

— він може допомогти в підвищенні читацької активності та ненав’язливої, але 

необхідної поінформованості про книги. 

Недовіра до потенціалу прихованої реклами, що розміщена у видавничій 

продукції, порівняно з іншими засобами масової інформації, пов’язана з 

незначною широтою охоплення аудиторії, низьким рейтингом читання, малими 

накладами, а також відсутністю можливостей візуалізувати повідомлення 

(останній спосіб передавання інформації здобув на сучасному етапі найбільшу 

популярність у суспільстві). Попри існуючі стереотипи, ця рекламна технологія є 

перспективною насамперед завдяки унікальній довірі читачів до тексту як носія 

цінностей та книги як унікального інтелектуального простору. «Прихована 

реклама в художній літературі — один з наймолодших напрямів product 
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placement як у всьому світі, так і в Росії. Такий вид реклами позиціонується як 

одна з небагатьох рекламних технологій, що дає можливість контакту зі 

споживачем сам на сам, перегортаючи чергову сторінку книги, читач не готовий 

до того, що зараз на нього звалиться рекламне повідомлення, а значить, не 

захищений і найбільш сприйнятливий до нього. Література сприймається як 

інтелектуальний продукт, в якому, на перший погляд, реклами не може бути за 

визначенням» [382, с. 86]. Безпосередній контакт зі споживачем дає змогу 

впливати на цільову аудиторію, спонукаючи її до активних дій. 

Аналіз сучасних творів засвідчив, що прихована реклама найчастіше 

трапляється в масовій та дитячій літературі, менше — у навчальній. У зв’язку із 

цим, особливо в останньому випадку, складність полягає в необхідності пошуку 

шляхів, що дадуть можливість зберегти баланс та дотриматися паритетності 

здорового глузду й бізнесових амбіцій. Потрібно намагатися створити текст, де 

надзавданням прихованої реклами стає ненав’язливе проникнення у 

підсвідомість захопленої читанням людини, підкреслення значущості товару або 

бренда, викликання відчуття його всеприсутності. Ефект несподіванки — 

ключова тактика, яку слід використовувати для досягнення поставленої мети, 

натяком привернути увагу споживачів, не руйнуючи цінності літературного 

твору. Такі стратегічні маніпулювання є важливими, бо читач не сприймає 

введені рекламні слова як пряме повідомлення рекламного характеру, а 

асоціативне сприйняття їх як елемента сюжету дає змогу посилити відчуття 

довіри, викликати позитивне ставлення. Дуальний характер технологій 

літературного продакт плейсмент сприяє підвищенню їх ефективності, бо, попри 

необхідність перебувати на другому плані в сюжеті твору, вони завдяки 

професійному й тонкому інтегруванню в текст дають можливість знайти відгук у 

свідомості читачів, що призводить до формування певного споживацького 

настрою. «З одного боку, йому судилося ховатися в тіні сюжету художнього 

твору. З другого ж боку, саме професійно й тонко інтегрований у сюжет бренд, 

який опинився в полі зору або використовується в побуті Героєм, не залишається 

непоміченим і читачем» [182]. 
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Рекламувати видавничу продукцію з використанням технології продакт 

плейсмент можна за допомогою ілюстративного ряду, додаткової сюжетної лінії, 

образної системи, заголовкового комплексу, згадки про продукт. Наприклад, 

поява згадки про товар у сюжеті твору може бути зумовлено рекламною чи 

пропагандистською метою. Варто погодитись з твердженням П. Квінна, який 

переконує: «Маркетологи, які просувають бренди, шукають більш ефективні 

методи для того, щоб встановити емоційний зв’язок зі споживачем» [450].  

Ключовою стає фраза «емоційний зв’язок зі споживачем», досягнення якого 

може задовольнити очікування видавців, спричиняє лояльність читачів і 

призводить до зумовленої покупки. Маніпулятивні стратегії спонукання до дії 

мають відтермінований або уповільнений ефект із закладеним відчуттям 

самостійності вчинку, на який не було вчинено жодного впливу. 

Важливим є і візуальний продакт плейсмент, за допомогою якого можна 

візуалізувати продукт, переважно така тактика використовується в серії 

«Прикольний детективчик» видавництва «Астрель». Ефективним може бути й 

розміщення видавничого продукту з метою створення позитивного іміджу нової 

продукції. Дослідники переконані, що в літературному продакт плейсмент 

закладене більш тривале охоплення читацької аудиторії, за яке рекламодавець 

отримує безоплатні фінансові преференції: перевидання книг, цитування в інших 

творах, передавання прав для продовжень, випуск на інших носіях, книга за 

обміном. 

Дослідники намагались описати та уніфікувати наявні приклади 

використання продакт плейсмент у літературі, на основі цього О. Полетаєва 

запропонувала виокремити дев’ять основних типів розміщення прихованої 

реклами в художній літературі: 1) згадка про продукт; 2) сюжет на основі 

продукту; 3) зображення продукту на обкладинці; 4) зображення логотипу на 

обкладинці; 5) використання продукту в назві книги; 6) серіал; 7) персонаж; 8) 

анотація; 9) ілюстрація. Створена класифікація побудована на основі різних 

принципів поділу, схожа на хаотичну спробу оформити накопичені знання, а 

тому потребує подальшого уточнення. Отже, вважаємо за необхідне здійснити 
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поділ літературного продакт плейсмент за типом інтегрованості в текст, 

відповідно до якого можна виокремити три види продакт плейсмент 

повідомлень:  

 повністю інтегроване — рекламне повідомлення є внутрішньотекстово 

інтегрованим з метою розчинення в сюжеті; 

 частково інтегроване — рекламне повідомлення розміщене в 

заголовковому комплексі твору; 

 неінтегроване — рекламне повідомлення має позатекстове розміщення. 

Різновидом останнього типу є едветоріал — розміщення уривка нового 

твору в засобах масової комунікації на основі матеріалів продакт плейсмент 

бренда. 

Запропонована класифікація дає змогу зрозуміти глибину проникнення 

прихованої реклами в текст, оцінити необхідність її використання, усвідомити 

вмотивованість розміщення на певній позиції.  

Серед переваг літературного продакт плейсмент слід назвати такі: цільове 

та пролонговане охоплення аудиторії, наявність лояльної і позитивно 

налаштованої аудиторії, неможливість відторгнення повідомлення у зв’язку із 

зарахуванням інформації до прямої реклами, здатність просувати бренд шляхом 

інтегрування його в сюжет твору, зорієнтованість на уважного читача та високу 

якість контакту з ним, збільшення ймовірності викликати посилення інтересу до 

рекламованої продукції завдяки брендовості автора. 

Особливої уваги потребує аналіз літературного продакт плейсмент, що 

призначений для рекламування видавничої продукції, поодинокі зразки якого на 

практиці знаходимо в дитячій літературі, переважно російських видавництв 

«Сова», «Астрель», «АСТ», «Эксмо». Парадоксально, але, попри постійні 

розмови про неможливість рекламувати видавничу продукцію, представники 

галузі практично не звертають увагу на можливості прихованої реклами, завдяки 

якій можна прищепити любов до читання, якщо зробити його доказом 

статусності. До того ж згадування назв книг може викликати підсвідому 

цікавість читачів. Видавництво «Астрель» уперше скористалось можливістю 
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рекламувати книги автора у його ж текстах. Вдалим прикладом варто назвати 

серію К. Матюшкіної про Кота да Вінчі, де автор, полегшуючи шлях читача до 

пошуку необхідної інформації про продукцію, користується повністю 

інтегрованим і не інтегрованим у текст продакт плейсмент повідомленням.  

Важливо досягнути психологічної ефективності літературного продакт 

плейсмент завдяки створенню привабливого та яскравого героя, що викликатиме 

бажання наслідувати, моделювати його поведінку, зможе привертати увагу до 

власного імені в будь-якому контексті, спонукаючи до купівлі продукції без 

наявності прямого заклику. Співпричетність, намагання наслідувати 

літературного героя, стежити за перипетіями його життя, колекціонувати все, що 

пов’язано з ним, — вдалий спосіб просування продукції. Спостерігаємо це 

явище, зокрема, завдяки  створеному Дж. Роулінг образу Гаррі Поттера, який 

знайшов продовження у творах: Б. Маккейб «Гаррі Поттер. Світ чарів. Історія 

легенди», Г. Бешем «Гаррі Поттер і філософія», Б. Сіблі «Гаррі Поттер. 

Народження легенди», «Гаррі Поттер. Розбір польотів», де винесене в заголовок 

ім’я відомого літературного героя відіграє роль приманки. Подібну популярність 

здобув і Кіт да Вінчі, персонаж творів К. Матюшкіної (В. Дмитрієва «Школа 

Кота да Вінчі. Все про все. Перша енциклопедія», К. Матюшкіна «Супер 

лабіринти Кота да Вінчі», «Книжка з  поштівками від Кота да Вінчі»). 

Найчастіше трапляється експлуатування відомого імені літературного героя, що 

дає змогу перебувати в полі зору читачів і є корисним як для джерела 

запозичень, так і позичальника. Філософія успішних продажів змушує загравати 

з читачем, навіть шляхом часткового введення його в оману.  

Продакт плейсмент видавничої продукції повинен допомогти видавцям 

налагодити контакт з читачем, підвищити його обізнаність про інші книги автора 

або видавництва. Його варто назвати позитивним явищем, проте оптимальним є 

використання неінтегрованого рекламного повідомлення, яке не спотворює текст 

і не викликає у читача негативних реакцій. Просування у книгах невидавничої 

продукції — явище неоднозначне й має тільки один позитивний результат — 
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матеріальний прибуток, що допомагає підвищити авторський гонорар і 

видавничі прибутки.  

Цей сегмент рекламного ринку залишається непрозорим для дослідників, 

особливо щодо його обсягів,  організаційно-правових відносин між учасниками 

ринку, ціноутворення. Будучи структурним елементом книжкового контенту, 

продакт плейсмент має специфічні особливості та характеристики. На сучасному 

етапі розвитку видавничої галузі країн східноєвропейського регіону триває 

формування індустрії літературного продакт плейсмент. Потенціал, характерні 

особливості, функціональні можливості його так і залишилися чітко не 

виписаними. Використання прихованої реклами доцільне з метою інформування 

читача про інші книги видавництва, посилення його уваги до супутньої 

продукції в основному тексті, перехресного згадування у виданнях героїв у 

творах героїв з інших художніх творів, візуалізації обкладки інших книг в 

ілюстративному ряді.   

Буктрейлер. Нові медіа як соціокультурний феномен активно впливають на 

розвиток видавничої комунікації. Поява та розповсюдження відеохостингів та 

соціальних мереж, які дали можливість розміщувати відеоповідомлення у місцях 

загального доступу та ретранслювати відеоповідомлення, стали однією з причин 

появи буктрейлера як нової комунікативної тактики спрямованої на 

рекламування видавничої продукції. «Ні для кого не таємниця, що людство читає 

зараз набагато менше, ніж потрібно для адекватного розвитку культури та 

суспільства. Книгу замінюють кіно, Інтернет та пов’язані з ними технології. Але 

вони — все ж невід’ємна складова успішного розвитку як окремої людини, так і 

суспільства загалом. Тож не дивно, що триває постійний та невтомний пошук 

актуальних засобів повернення читачів до книги» [316]. Означене є вагомою 

характеристикою, але вказує на певною мірою однобоке розуміння причин, що 

спонукали видавців шукати нових способів комунікування з читачем. Другу 

причину виокремлює Л. Якіна, асоціюючи буктрейлер з мультимедійним 

продуктом, вважаючи, що підґрунтям для його появи стали «процеси 

віртуалізації, медіатизації соціокультурного простору» [458, с. 42]. Новий 
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різновид спілкування про книгу, оформлений через її візуалізацію «швидко стає 

частиною інформаційної культури» [458, с.42]. Третьою, не менш вагомою, 

причиною варто вважати вплив виокремленої у «Третій хвилі» Е.Тоффлера кліп-

культури, яка сформувала соціально-психологічний феномен «кліпового 

мислення» і, як наслідок, проявилась у зникненні цілісного розуміння світу з 

тяжінням до фрагментарності. «Людина сприймає світ не цілісною, а як низку 

майже не пов’язаних між собою частин, фактів, подій. Володареві кліпового 

мислення важко, а часом він зовсім не здатний аналізувати будь-яку ситуацію, 

адже її образ не затримується в думках надовго, він майже одразу зникає, а його 

місце тут же займає новий (нескінченне перемикання телеканалів, перегляд 

новин, реклами, трейлера до фільму, читання блогів ...)» [364]. Ситуація 

ускладнюється також через непродуману систему комунікування між видавцями 

і читачами. У контексті згаданих трансформацій британський футуролог 

Дж. Мартін запропонував поділяти людей на два типи: перший — «люди книги», 

другий — «люди екрану». Домінування останніх у суспільстві, на думку 

дослідника, спричиняє попит на пришвидшений спосіб отримання інформації та 

поверховість її сприйняття, провокуючи кардинальні зміни у способах 

передавання та сприйняття інформації в умовах ущільненого часу. В існуючій 

системі сприйняття світу буктрейлер є вагомим інструментом для привернення 

уваги читача, що серфінгує, і новим інструментом після заперечення 

можливостей бінарного мислення.  

Буктрейлер виявився малодослідженим, але нагальним і потрібним для 

видавничої галузі способом просування товару і комунікування з читачем. 

Загалом вивчення цього феномена відбувається повільними темпами, ставлення 

до нього серед науковців неоднозначне, з’являються думки і про його 

негативний вплив. Л. Якіна зазначає, що «буктрейлер несе негативний вплив, не 

наближаючи, а віддаляючи від книгочитання» [458, с. 44]. Н. Шевцова 

наголошує: «Книга входить у первинний культурний обіг не як плід 

індивідуальної письменницької праці, а як колективний медіапродукт» [440, с. 

289]. Загалом серед нечисленних спроб накреслити тенденції та визначити 
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особливості цього видавничого феномена можна назвати такі праці: А. Бессараб 

«Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій» [105], С. Воробель 

«Буктрейлер як новий жанр популяризації книги» [147], С. Патру «Буктрейлер як 

засіб реклами книговидавничої продукції» [316], О. Хмельовська «Буктрейлер 

по-українськи: додаткова промоція книги чи забавки для видавця?» [423],  

Н. Шевцова «Вітчизняні буктрейлери: проблема ефективності комунікативної 

тактики» [440], Ю. Щербініна «Дивитись неможна читати. Буктрейлерство як 

видавнича стратегія у сучасній Росії» [453], «Соціальні мережі і блогосфера як 

інструмент для просування книг» [373].  

Переважна більшість дослідників сприймають буктрейлер тільки як 

рекламну технологію, рідше як жанр мережевого спілкування, забуваючи про 

основну його функцію, яка визначається новими видавничими стратегіями — 

активним комунікуванням з читачем, якому пропонуються орієнтири для 

спілкування. Л. Оборін пропонує вбачати у ньому подвійну природу і розуміти 

буктрейлер «і як медіаоформлену анотацію книги, що має на меті виключно 

рекламу, і як окремий культурний феномен, вид мистецтва» [308]. Спільним для 

більшості досліджень варто назвати намагання науковців засвідчити його 

низький компетентнісний рівень. 

Час появи цього різновиду відеореклами дослідниками визначається по-

різному. Більшість називають ХХІ ст., коли у США 2002 р. було створено 

перший буктрейлер для реклами книги Крістін Фіхан «Темна симфонія». 

Водночас деякі дослідники (Н. Сіппель) переконані, що хронологію розвитку 

буктрейлерів варто розпочинати з відео, яке було відзняте для реклами книги 

Дж. Фарріса у 1986 р.  

Досвід США та країн Західної Європи засвідчує, що буктрейлер 

сприймається як обов’язковий маркетинговий інструмент у рекламній кампанії з 

просування книги, а також оцінюється як витвір мистецтва (існують щорічні 

премії MobyAwards, BookVideo, Trailee).  

У країнах східноєвропейського регіону видавці скептично ставляться до 

його потенційних можливостей. Позитивну динаміку демонструють тільки 
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польська та російська видавничі практики. У Росії вони розміщуються, крім 

відеохостингів та соціальних мереж, ще й на ресурсах провідних видавництв: на 

сайті «Эксмо», у розділі «Відеогалерея» знаходимо 240 буктрейлерів, на сайті 

видавництва «Азбука» — 27, «Махаон» — 45.  

Оцінку українських реалій здійснює Д. Клочко, яка вважає, що «буктрейлер 

скрізь працює доволі мляво. За ці два роки не було жодного випадку, щоб він був 

зроблений настільки художньо-вигадливо і рекламно-якісно, аби серйозно 

впливати на продажі або хоча би впізнаваність книжки чи проекту» [230]. На 

українському видавничому ринку зразки буктрейлерів з’явились вперше у 2010 

р. — це буктрейлер на роман Наталії та Олександра Шевченків «Оксамитовий 

перевертень» та відео, що  презентувало книжковий проект «Винарні». Найбільш 

відомим буктрейлером, який вийшов за межі інтернету і був представлений на 

телебаченні, можна назвати проект видавництва «Небесний ключ» — буктрейлер 

на роман «Даогопак». Активну позицію займає українське видавництво 

«Meridian Czernowitz».  

На польському видавничому ринку буктрейлери — це розповсюджений 

різновид рекламних повідомлень, що засвідчує досвід видавництва наукової і 

навчальної літератури «PWN», яке запропонувало такий підхід для рекламування 

книги Ф. Зімбардо та Р. Геріга «Психологія та життя».  

Появу буктрейлерів не можна назвати спонтанною, бо аудіовізуальна 

культура, де візуальність є домінуючою ознакою і виявляється в спрямованості 

на засвоєння зорових образів,  стала панівною наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. 

З допомогою буктрейлерів можна сформувати звукозорові сенсорно-віртуальні 

уявлення, що дадуть змогу згармонізувати внутрішній і зовнішній плани 

поліхудожнього простору. «Книгочитання позиціонується як мода, як таке, що 

не володіє стійкою цінністю, комерційний складник домінує: буктрейлер — це 

шлях «до придбання», «правильна реклама»» [458, с. 43]. 

Традиційний вербальний текст перекладається мовою інших способів 

комунікування, утворюючи новий текст-висловлювання, що існує за власними 

законами, формуючи орієнтири сприйняття. Технологічні інновації дозволили 
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віднайти способи практичного творення і широкого розповсюдження 

відеореклами книги. З появою мережевих технологій, зокрема з початком 

активного розвитку мережі Інтернет і збільшенням пропускної здатності каналів 

зв’язку, а також виникненням сервісів обміну файлами та відеохостингу, 

компресування та декомпресування мультимедіаданих, здешевлюється і 

полегшується розповсюдження відеоматеріалів, що дає змогу видавцеві або 

сторонньому творцеві буктрейлерів доставляти рекламні відеоматеріали 

цільовому споживачеві.  

Пропонуємо розуміти буктрейлер як комунікативний канал у формі 

відеоролика, який створений з метою ознайомлення аудиторії з конкретною 

видавничою продукцією через її візуалізацію. «Буктрейлер може зіграти 

позитивну роль, як один із способів залучення до книгочитання, за умови, що 

його створення стане якоюсь «інтелектуальною технологією» (Д. Белл) з 

проведенням культурологічного аналізу та обов’язковою гуманітарною 

експертизою (філософською, культурологічною, мистецтвознавчою, 

філологічною, педагогічною), коли мережевий продукт у комунікативній системі 

доступний читачеві  різного рівня підготовленості» [458, с. 44]. 

Класифікацію буктрейлерів за жанром та формою виконання здійснює 

українська дослідниця С. Патру у статті «Буктрейлер як засіб реклами 

книговидавничої продукції».  За жанром авторка пропонує виокремлювати анонс 

та відгук, зазначаючи, що в анонсі «коротко розповідається про книгу, її сюжет і 

автора, а також про її видання, про надходження у певну бібліотеку, якщо 

буктрейлер замовлено чи виготовлено працівниками бібліотеки» [316]. 

Проведене власне дослідження засвідчило, що в буктрейлерах-анонсах особлива 

увага зосереджується на висвітленні сюжету видання, настроєвості книги, бо їх 

мета — презентувати видання, зацікавити  читачів.  Буктрейлер у жанрі відгуку 

— ролик, в якому автор висловлює суб’єктивне враження про прочитану книгу, 

основне завдання — розказати про автора і  сюжет книги.  

У книзі Д. Петтісона «Інструкція до буктрейлерів» [492] за способом 

візуалізації тексту пропонується виокремлювати: ігрові (міні-фільми про книгу), 
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неігрові (набір слайдів з цитатами, ілюстраціями, зображенням книжкових 

розворотів), анімаційні (мультфільм за книгою) буктрейлери. За формою 

побудови сюжету визначати: оповідні (презентують сюжет твору), атмосферні 

(зосереджують увагу на відтворенні основної настроєвості книги та формуванні 

читацьких емоцій), концептуальні (ретранслюють ключові ідеї і загальну 

смислову направленість тексту) буктрейлери. 

Беручи за основу форму виконання, С. Патру здійснює двокомпонентну 

класифікацію [316], поділяючи створені буктрейлери, на повноцінні ролики і 

слайд-шоу (презентації). Вважаємо, що така класифікація є не повною і 

необхідно виокремлювати такі різновиди: міні-фільм (невеликий художній 

фільм, в якому використано фрагменти сюжету книги), відеоролик (низка 

відеофрагментів, що створені з різних графічних і відеоматеріалів) та слайд-шоу 

(відеофрагменти зі слайдами презентації про книгу).  

Використовуючи здобутки аудіовізуальної культури, буктрейлер 

покликаний у динамічній і захопливій формі подати потенційному читачеві 

розповідь про книгу. Передавання інформації за допомогою відеофрагментів дає 

можливість привернути увагу медійної людини з послабленою комунікаційною 

саморегуляцією та хаотичністю світосприйняття, що надає перевагу 

серфінгуючому способі споживання інформації. У підсвідомості сучасного 

читача-глядача у психології сприйняття зафіксоване позитивне ставлення до 

фільмів і відеоінформації, закладеної в них. Сформована позиція потребує 

додаткових зусиль для подолання бар’єрів і формування розуміння буктрейлера 

як способу візуалізації твору і як інструменту для просування видання.  

 

 

4.2.2. Мережеві видавничі промоції 

Зміни, що відбулись у світовому та пострадянському інформаційному 

просторі, змусили представників видавничої галузі східноєвропейського регіону 

говорити про потрапляння у певний комунікаційний вакуум, що негативно 

впливає на позиціонування видавництв та видавничої продукції на ринку, а 
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також призводить до повсякчасної втрати зв’язку з покупцями. У ситуації, що 

склалася, слід віднайти нові способи та методи поширення інформації, 

обов’язково враховуючи їх ефективність, масовість запитів до них, наявність 

високого рівня кредиту довіри серед людей. Соціальна мережа відповідає 

зазначеним вимогам, проте ще не набула широкого поширення як інструмент 

ведення бізнесу серед видавців. Ідентифікація в інформаційному та 

комунікаційному просторі — шанс отримати преференції від споживачів у формі 

купівлі видавничої продукції і посилити впізнаваність власного бренду. На 

сучасному етапі «одним із найбільш ефективних інструментів для просування 

товарів та послуг для комунікації брендів з цільовими аудиторіями є соціальні 

мережі» [337].  

Мережева активність, як стверджують дослідники, поступово стає новою 

формою реалізації активної позиції, однією з найбільш актуальних форм якої, без 

перебільшення, можна назвати комунікацію в соціальних мережах, які стали 

інноваційним технологічним трендом початку ХХІ ст. В. Холмогоров у 

дослідженні «Соціальні мережі. Додай інтернет у друзі» зазначає, що 

інструменти, які б дозволяли звичайні людині стати активним учасником 

комунікативного процесу, з’явились з появою технологічної моделі Web 2.0. 

Саме вона дозволила користувачам перекласифікуватись і розширити свої 

можливості перейшовши з розряду тотальних споживачів до розряду генераторів 

контенту, що суттєво змінило швидкість оновлення інформаційного потоку. 

Соціальну мережу розуміють як платформу, онлайн-сервіс або веб-сайт, що 

призначений для налагодження, відображення та організації соціальних взаємин. 

Попри те, що термін є не новим, бо вперше був використаний у 1954 р. 

Дж. Барнесом, широкого розповсюдження в той час він не набув, зміни 

відбулись тільки зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу наприкінці 

ХХ ст.  

Початок поширення інтернетом соціальних мереж пов’язують з 1995 р., 

коли з’явився американський портал Classmates.com. Успішність упровадженого 

проекту спричинила подальше стрімке розповсюдження аналогічних сервісів 
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(SixDegrees (1996), AsianAvenue (1997), PlanetAll (1998), Cyworld, QQ, 

Blackplanet (1999), MiGente (2000) тощо). Водночас часом офіційного початку 

глобальної ери соціальних мереж дослідники пропонують вважати 2003—2004 

рр., коли на ринок виходять мережі, які надалі стали законодавцями моди на 

соціальні мережі, а також продемонстрували здатність до продуктивного 

розширення власних функціональних можливостей. У цей часовий проміжок 

активно почали використовуватися мережі LinkedIn (linkedin.com), MySpace 

(myspace.com) — це 2003 р. і Facebook (facebook.com) — це 2004 р. Аналіз 

ситуації на ринках Білорусі, Росії й України засвідчив, що захоплення 

соціальними мережами серед населення почалося з 2006 р., після появи 

Однокласників і ВКонтакті.  

Недооцінка представниками видавничої галузі східноєвропейського регіону 

ролі соціальних мереж у комунікаційному процесі пов’язана з незначною їх 

популярністю серед гравців ринку і призводить до втрати можливостей 

позиціонування власного бізнесу за допомогою подібного каналу. Наслідки такої 

недалекоглядності і необдуманої політики стали помітними після світової 

економічної кризи, яка, як лакмусовий папірець, виявила слабкі місця, призвела 

до вихолощування бійцівських рис видавців, діяльність яких була зорієнтована 

на хаотичне й непрогнозоване захоплення ринків і необдумане розширення 

асортименту. Поява нових технологічних можливостей через невідомі причини 

мало зацікавила представників видавничого бізнесу, попри те, що створення 

аккаунту в соціальній мережі не потребує від видавців надзвичайних зусиль та 

значних матеріальних витрат, а більше вимагає чітко продуманого 

інформаційного повідомлення. 

Проникнення соціальних мереж на ринок країн східноєвропейського регіону 

спричинило появу нового маркетингового інструменту для просування 

підприємства, продукції. До того ж, попри розбіжності, всі представники 

видавничої галузі погоджуються, що людина потребує більше можливостей для 

спілкування. Така нагальна потреба стала ще однією причиною появи та 

стрімкого поширення соціальних мереж, а їх розвиток дав змогу упроваджувати 
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в життя безліч інноваційних бізнес-моделей, стратегій і технологій. Видавництва 

повільно, але зорієнтовуються у наданих можливостях і створюють власні 

сторінки у соціальних мережах, переважно розміщуючи на сторінках семантично 

значущу інформацію, розширюючи власне інформаційне поле, розробляючи 

перші кроки до подолання комунікаційного голоду, особливо на рівні зворотного 

зв’язку зі споживачем власної продукції та вибудовуючи новий канал 

просування та інформування. Водночас суб’єкти видавничої галузі потребують 

не тільки номінального засвідчення своєї присутності в інтернет-просторі, а й 

проведення там активної діяльності, що передбачає оцінювання бізнес-

показників. До ключових факторів, що визначають вибір соціальних медіа для 

роботи, видавці зараховують: активність розвитку аудиторії, можливість 

надавати текстовий, аудіо- й відеоконтент, привабливість сервісів мережі. 

Видавцям необхідно забезпечити максимальну присутність у соціальних 

мережах з публікацією рекламних повідомлень, анонсів, прес-релізів, створити 

окремі сторінки для брендування власних видань. 

З метою досягнення ефективності використання комунікаційних 

можливостей соціальної мережі видавці намагаються з її допомогою реалізувати 

інформаційну підтримку заходів, налагодити зворотний зв’язок, підтримку 

бренду видавництва і видавничої продукції, здійснити опитування.  

Суб’єкти підприємницької діяльності небезпідставно сприймають соціальну 

мережу як механізм високоефективного конструювання осередків комунікацій у 

сучасному світі, бо поступово вона перетворюється на стратегію із заповнення 

інформаційного вакууму. Актуалізуючи компенсаторні можливості соціуму, 

видавництво здобуває реальні механізми для отримання зворотного зв’язку та 

цінної інформації від читачів, оцінювання реакції на новий продукт або 

маркетингову кампанію. Проте ефективність використання соціальної мережі 

може бути досягнута тільки завдяки постійній роботі з ресурсом, а також 

ретельно підібраним арсеналом спеціальних сервісів.  

Аналітичний аналіз отриманих даних може сприяти виконанню низки 

надважливих завдань з популяризації іміджу видавництва та видавничої 
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продукції, а особливо з формування різних систем взаємин зі споживачами 

видавничої продукції. Соціальні сервіси дають змогу проводити моніторинг 

пізнаваності бренду видавництва і його продукції на ринку, оцінювати рівень або 

тональність згадок (до уваги обов’язково необхідно брати позитивні, негативні, а 

також нейтральні відгуки). Осередки і приводи інформаційного напруження, які 

виникають як реакція на негативно маркований відгук, що генерується іншими 

користувачами, потребують негайної реакції з боку представників видавництва. 

«Соцмережі дозволяють замкнути цикл спілкування з книгою для користувача, 

тобто тут люди можуть дізнатись про книгу, зібрати про неї відгуки, погортати її 

або прочитати якусь главу, придбати її всередині соцмережі і дати зворотній 

зв’язок» [336, с. 30]. Використання технологій іміджмейкінгу, залучення відомих 

людей до популяризації книги через мережу створять підстави для застосування 

ресурсного потенціалу. Показовим щодо популярності спільнот на книжкову 

тематику є кількість користувачів підписаних на їх сторінку («A Year of Books» 

на Facebook — це 425 тис. осіб, «Books on Facebook» — 596 572 тис.). 

Дослідження ринку засвідчило, що кириличний сегмент Facebook проявляє 

кількісно менше зацікавлення спеціальними спільнотами з книжкової тематики 

серед користувачів:  «Книга року ВВС» — це 2 339 тис. осіб, спільнота 

книголюбів «Книги» — 7 709 тис., «Книги бестселери» — 1 681 тис. 

Сучасні видавництва та книготорговельні організації країн 

східноєвропейського регіону представлені в соцмережах неоднаково, найбільшу 

зацікавленість цим інноваційним сервісом демонструють представники бізнесу з 

Польщі та Росії, найменшу — Білорусі. Видавництва та книготорговельні 

організації Польщі більше вподобали Facebook (55,0%), за популярністю йому 

поступаються мережа LinkedIn (25,0%) і блог Tweet (10,0%), відеоряд або 

буктрейлери розміщуються в мережі YouTube. Менше інформації потрапляє в 

мережі Google+, Pinterest, Nk miejsce spotkaniа та інші.  

У Росії з 12 проаналізованих соцмереж найбільшою популярністю серед 

представників галузі (за даними опитування журналу «Університетська книга») 

користуються Facebook (79,0%), Вконтакті (69,4%), Google+ (25,8%), YouTube та 
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Twitter (51,6%), Livejournal (48,4%), BlogPost (12,9%). Останнім часом починає 

зростати питома вага мережі Однокласники (21,0%). Наприклад, у мережі 

ВКонтакті було знайдено 2055 сторінок представників видавничого бізнесу (з 

них видавництв — 1055, книгорозповсюджувачів — 1000). 

Серед українських видавців соціальні мережі користуються набагато 

меншою популярністю, в їх ефективність вірять мало: 75% зі 100 

проаналізованих провідних видавництв узагалі не представлені в жодній 

соціальній мережі. Видавці, що зорієнтовані на впровадження цієї інновації для 

власного розвитку більше довіряють мережам Facebook (40,0%) та ВКонтакті 

(36,0%), значно менше Twitter (63,0%) та Google+ (15,0%). Наприклад, у мережі 

ВКонтакті було знайдено 510 сторінок представників українського видавничого 

бізнесу (з них, видавництв — 180, книгорозповсюджувачів — 330).  

Найгіршу ситуацію спостерігаємо в Білорусі, де цей соціальний сервіс не 

став надійним помічником для представників галузі (тільки 5% із них мають 

власні сторінки в соціальних мережах). ВКонтакті знайдено лише 15 сторінок 

видавництв і 56 — книготорговельних організацій, що засвідчує відсутність 

попиту серед  гравців ринку на цей вид інновації.  

Видавці намагаються використовувати потенціал і можливості кількох 

соціальних мереж з метою розширення аудиторії, наприклад, російські 

видавництва «АСТ», «Эксмо», «Дрофа» представлені одночасно у семи мережах, 

«Росмэн» — у шести, «Олма Медиа Групп» — у п’яти, «Рипол классик» — у 

трьох. У Польщі лідерами з представленості є «Wolters Kluwer», «Helion», які 

мають сторінки у п’яти мережах, видавництва «Znak», «Egmont», «А-5» — у 

трьох. В Україні найбільшу активність виявляють видавництва «Геперіон», 

«Академія», «Картографія», «Наш формат», «Навчальна книга Богдан» — від 

семи до трьох мереж. Порівняно з видавництвами Західної Європи і США 

ситуація виглядає досить непривабливо, бо втрачається потужний канал 

комунікації, який має вагомий потенціал і широке охоплення аудиторії як за 

територіальною, так і за віковою ознаками.  
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Найчастіше видавничі організації використовують такі ефективні 

інструменти просування в соціальних мережах: соціальні плагіни (кнопки 

«Like», «Мені подобається», блоки коментарів, кнопки переходу на різні сайти з 

використанням аккаунтів у соціальних мережах), групи за інтересами 

(наприклад, в Однокласниках існують близько 50 груп книгоманів), спільноти 

(основний інструмент просування соціальної мережі ВКонтакті, де видавництво 

має приділяти особливу увагу просуванню бренду, автора, серії, окремої книги), 

таргетована реклама (повинна враховувати не тільки стать і вік споживача, а 

найбільше зосереджуватися на його вподобаннях), інтеграція з зовнішнім 

сайтом, анонсування у популярних користувачів, система відгуків. Створення 

спільноти є відповідальним завданням для видавців, потребує особливої уваги і 

застосування продуманої тактики розвитку. Можна говорити про існування двох 

підходів побудови комунікаційної стратегії з позицій суб’єктів видавничого 

ринку: прямого й опосередкованого. При першому підході метою є творення 

групи певного видавництва (серії, автора, книги), тобто ключовою стає 

орієнтація на конкретний бренд. Усі зусилля спрямовуються на підвищення 

продажів видавничої продукції, але акцент зроблено на користувачах, які 

ознайомлені з діяльністю видавництва і його видавничим портфелем. У другому 

підході передбачено створення групи за інтересами, проте в жодному разі не 

можна звужувати її контент. За умови розробки продуманої стратегії є 

можливість збільшити кількість людей у групі. Сегментування соціальних мереж 

дозволяє ефективно вибудовувати безпосередню комунікацію, налагоджувати 

зворотні зв’язок. Для оцінки ж ефективності викладеної на сторінці інформації 

пропонується скористатись спеціальними сервісами, одним з яких є Пульс 

блогосфери від Яндекса, що дає можливість у графічному форматі оцінити 

інформаційні стрибки, пов’язані з конкретними інформаційними приводами.  

Загалом завдання, які ставить перед собою видавництво, створюючи 

аккаунт у соціальній мережі, є різноманітними, а очікування — глобальними, 

проте видавець повинен пам’ятати, що таким чином він зможе: по-перше, 

заповнити лакуну, яка утворилась після зменшення кількості місць, де можна 
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було ознайомитися з рецензіями на книгу; по-друге, запропонувати матеріали, 

які стануть читачеві у нагоді під час вибору видань; по-третє, змінити модель 

споживання контенту і поступово заохотити до повернення моди на читання. У 

соціальній мережі люди мають можливість дізнатись про видавництво і книгу, 

прочитати рецензію, зібрати відгуки, ознайомитись з уривками, переглянути 

буктрейлер або інші відеоролики, взяти участь у дописуванні творів, купити 

книгу, ознайомитись з анонсами заходів, брати участь у конкурсах. «Соціальні 

мережі вже мають таку вагу, що стали вважатись повноцінними медіа. Тому 

основне завдання книжкових і видавничих маркетологів — визначити свій 

сегмент і бути там, де їхня цільова аудиторія»
66

. Проте обов’язково необхідно 

пам’ятати про толерантність у ставленні до свого клієнта, що дозволить 

продовжити термін співпраці.  

Отже, одним із перспективних способів просування та популяризації товару 

на ринку, можна вважати соціальні мережі, які стали популярними через появу 

нагальної потреби у спілкуванні. Соціальні мережі для країн 

східноєвропейського регіону — явище доволі нове й неоднорідно поширене, на 

відміну від країн Західної Європи та США. Дослідники довели їх позитивний 

вплив на розвиток видавничого бізнесу. Як інноваційний маркетинговий 

інструмент вони сприймаються ще не повною мірою, а тому потребують 

додаткової уваги з боку представників видавничої галузі. 

Спеціалізовані соціальні мережі. Недостатність міжособистісного 

спілкування і водночас підсвідоме прагнення до нього можна назвати трендом 

ХХІ століття. Прискорення темпоритму життя, брак можливостей для 

комунікування з людьми, нездатність вільно висловлювати думки, 

епістеміологічна невпевненість особистості, страх перед груповим спілкуванням 

призвели до створення відчуття самотності, порожнинності та замкненості, яке 

необхідно було подолати. Дієвим способом вирішення цієї проблеми могло стати 
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читання і дискусійне обговорення прочитаного без географічних обмежень, які 

тривалий час існували, уповільнюючи розвиток спільнот за інтересами. 

Можливості транскордонного спілкування пропонують більшість соціальних 

мереж і блогів з книжкової тематики, що дозволяє їм вдало балансувати для 

підтримання внутрішньогрупових зв’язків, для налагодження і збереження яких 

визначається основна спільнотвірна ознака — обов’язковість читання як 

соціальної практики. Породжувачем єдності для утворення необмеженої за 

чисельністю спільноти людей стають книга, книжна серія, автор чи жанр. 

Видавці і книгорозповсюджувачі здобувають шанс, скориставшись методами 

соціального інжинірингу,  отримати унікальну інформацію і сформувати дієві 

інструменти спілкування з читачем. Для збільшення маніпулятивного впливу 

найчастіше застосовується принцип візуалізації книжкової полиці як ефективний 

ностальгійний психологічний прийом (підтвердження висловленої ідеї 

знаходимо і у розмірковуваннях Дж. Меркоскі), що активно використовується 

під час оформлення сторінок читацьких мереж. Значення читання для людини 

яскраво описане У. Еко, який стверджує, що про людину свідчать не тільки 

прочитані або придбані для власної бібліотеки книжки, а й  непрочитані, бо 

слабкість її полягає у неотриманому знанні. Віртуальна книжкова полиця читача 

дає можливість зреалізувати прагнення У. Еко наголошував на здатності більше 

дізнатись про людину через заплановані для прочитання книги, бо її 

функціональні можливості дозволяють створити списки прочитаних, улюблених 

і відкладених на майбутнє книг та висловити власну оцінку твору або залишити 

коментар чи повноцінну рецензію. З’являються поняття лідер думки, 

авторитетна думка, що провокують існування ефекту ореолу і проявляються 

через маніпулятивний психологічний вплив. Побудований алгоритм спілкування 

передбачає розширення інформаційного простору за допомогою дотичного 

контенту (цитат, ілюстрацій чи обкладинок). Користувач спеціалізованих 

соціальних мереж — це людина для якої книга є способом збагачення і 

самовираження. Вагомим позитивним сигналом є відсутність механізмів 

стратифікації користувачів мережі, що позитивно впливає на процес 
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взаємозбагачення членів спільноти. Ю. Щербиніна у статті «Читання в епоху 

Web 2.0» запропонувала «галерею» читацьких типажів, виділяючи: фаната, 

бібліофіла, сперечальника, прокурора, екзекутора, учителя, редактора. Виділені 

дослідницею читацькі типажі є недостатньо обґрунтовані і базуються на 

рольових масках читачів у мережі. Спеціалізована соціальна мережа дозволяє 

знайти унікальний спосіб самовираження через обрану активну або пасивну 

роль, привабливим є швидкість обміну інформацією, яка продукує прискорене 

просторово-безкордонне розпорошення, породжуючи інтенсивну діяльність 

користувача. Також маніпулятивна природа спеціалізованих мереж проявляється 

через емоційність та оцінний характер описів, що підкреслено американською 

дослідницею Є. Наїк та російською Ю. Щербиніною. 

Увага поціновувачів книги до читацьких мереж є не випадковою, а 

зумовлена новітніми реаліями книжкового ринку, що сформували складну 

діалектику існування, яка повинна бути зорієнтована на розширення 

комунікаційного простору книги і видавництва. Дослідження виявило 

відсутність загальноприйнятого або більш поширеного терміна на позначення 

спеціалізованих мереж книжкової тематики. В англомовних джерелах було 

зафіксовано терміни «online reading networks», «bibliocentric social networking 

site», «virtual bookshelf», «digital book networks», «social networks for readers». 

Нечисленні дослідження білоруських, російських та українських вчених 

впроваджують термін «спеціалізовані соціальні книжкові мережі», «соціальні 

мережі читачів книги», «соціальні мережі книжкової тематики». Академічні 

видавничі словники не фіксують таких термінів.  

Вважаємо, що необхідно означувати це явище, виводячи в центр не книгу, а 

людину, яка здійснює процес читання. Відповідно такий підхід продукує 

доцільність вживання терміна «читацькі соціальні мережі» або «соціальні мережі 

читачів книги», завдяки зорієнтованості поняття на позначення групи людей, які 

виконують певну соціальну роль.  

Попередній аналіз реалій видавничих ринків Білорусі, Росії та України 

засвідчив наявність разючого дисонансу між задекларованою видавцями 
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динамікою зростання кількісних показників виданої продукції і відсутністю 

заходів з її популяризації, а найголовніше — її звичайної ідентифікації серед 

читачів, які є малопоінформованими про надходження видавничого товару та 

його характеристику. Розгубленість споживачів провокує відчуження від 

читання на догоду більш легкому сприйняттю телевізійної візуальної картинки з 

її доступністю та інформативністю. Небезпідставно Г. Почепцов стверджує: 

«Почала стрімко падати роль книги і знань, що транслюються традиційним 

способом. Д. Рісмен пояснював цю зміну впливом телебачення. Тобто зміна 

домінуючого засобу масової комунікації позначилася на зміні типу мислення 

окремої особистості, що пройшло крізь попередню зміну масової свідомості» 

[329, с. 8]. Зміна типу мислення — ключовий компонент, що призвів до 

зростання ролі соціальних медіа як мультимедійних та мультижанрових ресурсів 

з потужними функціональними та контентними можливостями. 

Переакцентування стало можливе завдяки тому, що спеціалізовані журнали 

і бібліотеки через різні причини більше не в змозі виконувати колишніх функцій 

провідника у світі видавничого асортименту, а інший спосіб компетентнісної 

оцінки натомість не запропонований. Проте сучасні технології дають змогу 

зорієнтуватись у багатоманітті видавничої продукції на ринку, віднайти 

релевантні до життєвих і професійних уподобань книги. Феноменальним 

відкриттям, що задовольняло більшість із цих вимог і не потребувало додаткових 

фізичних та психоемоційних зусиль, а також не створювало комунікаційного 

напруження, стали читацькі соціальні мережі.  

Соціальну мережу, як зручний формат спілкування, в інтернеті не можна 

сприймати однозначно, бо вона є і соціальним проектом, і перспективним видом 

бізнесу одночасно. Поняття «спеціалізована книжкова соціальна мережа», 

«мережа за інтересами» також, як і попередні варіанти, залишаються мало 

затребуваними серед представників видавничої галузі східноєвропейського 

регіону, попри високу ефективність та популярність у багатьох бізнесових 

сферах.  
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Російська дослідниця Є. Крилова, визначаючи роль соціальних мереж, 

засвідчила існування і важливе значення спеціалізованих соціальних мереж з 

книжкової тематики (або книжкових мереж) як потужних агентів впливу на 

інтернет-аудиторію. Доцільним авторка вважає запропонувати їх класифікацію 

відповідно до функціонального навантаження, за цим критерієм виділено: 

соціальні мережі створені у форматі мікроблогів («Bfeed», «TheFucktionBooks»); 

соціальні мережі, що присвячені, в першу чергу, для віртуального спілкування на 

книжкові та доколокнижкові теми («Anobi», «Библиополис», «Bookmix»); 

соціальні мережі, що виконують функцію майданчиків для викладання списків 

прочитаних і непрочитаних книг, рецензій («Reader
2
», «LiveLib», «Книгоблог», 

«Библа», «Либриссимо», «Книжная жизнь», «Imhonet», «ReadOnly», «Моя 

библиотека»); соціальні мережі — платформи для обміну і купівлі-продажу книг 

(«Bookcrossing», «БукРивер», «Мои книги»); соціальна мережа — 

багатофункціональний портал для різноманітних категорій користувачів 

(«OfBook»). Запропонований поділ можна вважати умовним та штучним, бо 

особливості мереж не дозволяють говорити про їх однофункціональність.  

 Водночас, при дослідженні статусу засновників соціальних мереж 

спеціалізованої тематики було встановлено, що переважно до їх творення 

причасними є читачі. Серед видавців зафіксувало «нульову активність» і 

зацікавленість у результатах діяльності мереж, серед книготорговців незначну 

активність. Проведене власне опитування підтвердило висловлені дослідницею 

твердження. Дослідниця вважає: «причина активності читачів криється в тому, 

що однією з умов глибокого розуміння книги є обмін відгуками і думками з 

іншими читачами, обговорення її з цікавими співрозмовниками»
67

. 

Спостерігається низька активність щодо опанування недооціненого досвіду 

з популяризації через соціальні мережі читання та книги у країнах Західної 

Європи. О. Васенов наголошує: «Люди завжди прагнули і прагнуть об’єднатись і 

                                                 
67 Крилова Е. Социальные сети книжной тематики как особая коммуникационная среда для субъектов книжного 
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організовувати цікаве спільне дозвілля. Кілька років тому цій меті слугували 

чати і форуми, а пізніше їх змінили соціальні мережі, і, як свідчить практика, 

прийшли надовго» [409]. Водночас спостерігаємо повне ігнорування цих 

тенденцій з боку представників  видавничої галузі більшості країн 

східноєвропейського регіону. Винятком може стати Росія, де станом на 2014 р. 

зафіксовано 17 реально функціонуючих спеціалізованих  книжкових мереж і 

блогів, на сторінках яких активно використовуються новітні технології та канали 

поширення інформації. 

Вивчення ринку книжкових соціальних мереж засвідчило, що не всі з цих 

гравці на ринку збереглись: наприклад, припинили своє існування проекти 

«Книги в руки», «Bfeed», тимчасово призупинили діяльність «Либи.ру», 

«Либрисс». А мережа «LiveLib» поступово стала найбільшою в Рунеті, у 2015 р. 

налічується близько 400 тис. зареєстрованих користувачів. Кількісно до 

показників мережі наближається рекомендаційний сервіс Imhonet, але він не є 

суто книжковим.  

Доволі непрезентабельний вигляд має ситуація в Україні, бо попри 

наявність великих проблем з просуванням видавничої продукції серед 

громадськості, зниження попиту на читання і втрату купівельної активності 

людей, користувачам не надається національний контент належного рівня в 

повному обсязі, який би відповідав потребам цільової аудиторії і був повсякчас 

на неї зорієнтований. Знаходимо тільки поодинокі приклади. Варто згадати 

мережу знайомств для любителів книги Book.ua, де, за даними 2013 р., був 

зареєстрований 291 активний користувач, представлено 1736 книг та 2765 

рецензій. Також цікавим є проект Findbook.com.ua, де розміщено описи 12 309 

книг, 90 рецензій і на який підписано 80 користувачів. 

Високу позитивну динаміку розвитку, порівняно з попереднім роком, 

спостерігаємо у мережі Findbook.com.ua, розширення каталогу видань пов’язано 

з упровадженням сервісу «Новинки від видавництв» Загалом, аналіз статистики  

засвідчує низьку популярність національних мереж, а отже, можливості суттєво 

впливати на аудиторію у них відсутні. 
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У Білорусі, за даними соціологічних досліджень, проведених Інформаційно-

аналітичним центром при Адміністрації Президента, на другому місці серед 

найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів протягом 2010-2013 рр. стабільно 

опиняються соціальні мережі, інтерес до яких зберігається і постійно зростає. 

Водночас у цьому рейтингу не побачимо жодної спеціалізованої книжкової 

соціальної мережі. Перша спроба створити потужний онлайн-проект пов’язана із 

запуском 2002 р. порталу Litara.net, який через технічні причини не став 

соціальною мережею, але залишається потужним гравцем на білоруському 

ринку.  

Прикладом проекту, успішно реалізованого на національному ґрунті, можна 

назвати невелику мережу рекомендаційного характеру Bookster.by, створену 

2013 р., де знаходимо 2379 книг національного виробника (кількість 

користувачів невелика — зареєстровано 425 читачів). «За словами авторів, в 

інтернеті не вистачає не тільки книжкової соціальної мережі, але і сайту, який би 

давав простір для критики та рецензування білоруських книг. Booksrer.by 

повинен об’єднати елементи соцмережі і літературного онлайн-журналу» [464]. 

Соціальні мережі книжкової тематики — це передусім комунікаційне 

середовище, зорієнтоване на популяризацію ролі книги та читача у суспільстві за 

допомогою технічних та інформаційних можливостей новітніх соціальних медіа. 

Такі спеціалізовані проекти мають відзначатись продуманістю і зваженістю ідеї, 

завдань, концепції та пріоритетів, принципів соціалізації; зорієнтованістю на 

індивідуальний і збірний образ читача; використанням можливостей керування 

власними знаннями, коли книга сприймається як елемент особистої концепції. 

Для ефективної роботи в мережі необхідно безперервно вивчати віртуальну 

аудиторію, з’ясовувати її ключові потреби, об’єднуючи користувачів у фокус-

групи, встановлюючи канал або форму роботи з нею, що дає можливість 

збільшити лояльність читачів і підвищити відвідуваність книжкової соціальної 

мережі. Налагодивши активний зворотний зв’язок, можна зрозуміти ставлення 

аудиторії до видавничої продукції, рівень її лояльності, оперативно реагувати на 

критичні зауваження.  
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Навігація по сайту, профіль читача мають стати віртуальною візитівкою, яка 

демонструватиме індивідуальність мережі та користувача, даючи змогу 

налагодити контакт. Спонукання до підтримання соціальної активності у колі 

друзів  має позиціонуватись як пріоритет у діяльності. 

Спеціалізовані соціальні мережі можуть бути поділені відповідно до рівня 

організації, технічного оформлення на професійні й аматорські. Метою 

створення аматорських соціальних сервісів є прагнення об’єднати в каталог 

особисту бібліотеку, дізнатись читацькі уподобання друзів, поділитись думками 

про прочитані книги, знайти людей зі схожими літературними смаками 

(прикладом можна назвати мережу «Книжкове життя. Соціальна мережа 

Читаючих Людей»). 

До професійних належать 90 % аналізованих книжкових соціальних медіа. 

Їх відрізняє тривалість життєвого циклу, кількість інформаційних приводів, 

специфіка генерування контенту, структура, мета створення ресурсу, рекламні 

механізми. Метою створення професійної соціальної мережі переважно стає 

реалізація бізнесових або просвітницьких інтересів, що сприяє появі потужних 

проектів, зорієнтованих на глобальний тренд інтернету — мобільність і 

оперативність, що відповідає потребам сучасної людини. Головним завданням 

заснування такого ресурсу визнається намагання мінімізувати час на пошук 

книги зі збереженням якості отриманого продукту та його відповідності смакам 

користувача.  

Рекомендаційна система мереж є ефективним механізмом, що допомагає 

визначати інтереси читачів за допомогою колабораційної фільтрації і 

акцентувати увагу на очікуваннях користувача ресурсу. Цьому сприяють теги: 

віртуальна полиця, рекомендації, профіль користувача, контакти читача. Теги-

мітки можна назвати сигнальними ідентифікаторами статусу видання: «вже 

прочитав», «зараз читаю», «хочу прочитати». Книжкові соціальні мережі можуть 

приділяти увагу і рейтингу конкретних творів, коли користувач потрапляє у поле 

безпосереднього впливу на свідомість. Маніпулятивна технологія визначає 

рівень заохочення до читання рейтингових літературних творів. Недоліком 
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такого способу є можливість закцентувати увагу лише на невеликій кількості 

книг. Загалом ключовим елементом для успіху мережі є її контент, який можуть 

створювати модератор і учасники, зусилля останніх є пріоритетнішими. 

Відбувається постійний автоматичний збір описів книг з доступних джерел, що 

дозволяє напрацювати потужну базу даних, зацікавити більшу кількість 

користувачів. До того ж важливо не тільки наповнити контентом сайт, а й вдало 

ним керувати, створюючи тематичні групи, блоги всередині соціальної мережі. 

Соціальні мережі пропонують сервіси, які дають можливість не просто 

прочитати або зорієнтуватись у видавничому багатоманітті, а й долучитись до 

глибокого їх розуміння, чому сприяє обмін відгуками, обговорення книг, 

дискусії. Їх суттєвою перевагою є можливість  поєднати  різні формати 

комунікування:  монологічний, діалогічний та полілогічний. Перший формат 

спостерігаємо у намаганні представити користувачам упорядковані книжкові 

полиці з оцінними судженнями у вигляді рецензій книжок; наповнити профіль 

інформацією про прочитані книги, улюблених авторів і жанри. Другий формат 

представлений через стрічку новин або особисті дописи користувачів. Третій 

формат проявляється через спілкування на форумах, конкурсах, блогах; 

генерування додаткового контенту в тематичних групах. 

Низька престижність читання, зникнення культури обговорення 

прочитаного та дискутування серед населення загострили дефіцит 

інтелектуальних управлянь, водночас читацькі соціальні мережі залучають 

користувача до вдосконалення мислення і техніки мовлення, комунікування; 

формують повагу до співрозмовника під час суперечки, а найбільше дозволяють 

продукувати нові ідеї.  

Маркетингово правильним ходом залишається співпраця представників 

книжкової соціальної мережі з розповсюджувачами видавничої продукції та 

електронними бібліотеками (наприклад, співпраця мережі Livelib.ru з інтернет-

магазином Ozon.ru та електронними бібліотеками). Це дає їм змогу надавати 

поради рекомендаційного характеру про способи і можливості придбання 

видання. Комерціалізованість проектів є невід’ємною частиною їх ефективного 
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функціонування, проте не повинна стосуватись читачів, а отже, має виявлятись у 

співпраці з видавцями, розповсюджувачами, рекламними агентствами, введенні 

платних аккаунтів, розширенні додаткових можливостей для користувачів, 

обміні посиланнями, seo-оптимізацією.  

На жаль, низька культура творення і просування соціальних мереж 

призводить до негативних наслідків, які  зупиняють їх розвиток на стадії 

розробки концепції. Причинами невисокої популярності таких медіа і 

негативних відгуків про ресурси можна назвати схожий функціонал, 

синхронізованістю з базами незначної кількості інтернет-магазинів, відсутність 

ексклюзивних матеріалів. В. Кравченко наголошує, що між соціальними 

мережами для книголюбів у країнах східноєвропейського і західноєвропейського 

регіонів є значна відмінність: «Якщо світові соціальні мережі книголюбів 

слугують їм для створення каталогів власних книг або, у кращому випадку, як 

спосіб знайти нові книги для читання, то наші бібліофіли стурбовані більш 

глобальними ідеями: від створення автоматичних рекомендацій нових книг, 

виходячи з читацьких уподобань, до збереження знань» [249]. 

Протягом свого функціонування мережі можуть переживати глобальні чи 

локальні трансформації, що засвідчує їх розвиток і намагання відповідати 

потребам ринку і користувачів. Livelib.ru, враховуючи запити відвідувачів, 

змістила акцент з ділових видань на художню літературу. Практика засвідчила, 

що редизайн сайтів та зміна концепції головної сторінки є найбільш 

ефективними методами оновлення. Цікаві вони і в контексті глобалізаційних 

процесів сучасного суспільства та формування, за висловом М. Мак-Люена, 

«глобального села», яке створює можливість розглядати інтернет як явище без 

кордонів, зосереджуватись на практиках, притаманних певному національному 

інтернет-сегменту, значить обмежувати себе. 

Загалом книжкові соціальні мережі допомагають здійснювати моніторинг 

ринку. Прикладом може слугувати проект «Дефіцитні книги», здійснюваний 

мережею Livelib.ru спільно з видавничим домом «Книжковий огляд» з метою 

виявлення затребуваних, але малодоступних видань.  Тут основною формою 
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вияву читацьких смаків, улюблених книг чи авторів є спеціальний розділ — в 

анкеті або окремому інформаційному слоті. 

Глобальна мережа, продукуючи великі обсяги різноманітної інформації, 

дозволяє створити відокремлені тематичні групи і спільноти з книжкової 

тематики. У читацьких мережах центром обирається книга, навколо якої 

групуються користувачі, які генерують рецензії, допоміжну інформацію. В 

універсальних соціальних мережах каналом зв’язку з іншими користувачами 

стає профіль та інформаційна стрічка. Найпопулярнішими формами публічної 

комунікації на тему читання, які можуть застосовувати користувачі у своєму 

аккаунті варто назвати статуси і публікації. Найскладнішим і однозначно 

негативним для видавничої галузі явищем комунікації в глобальних соціальних 

мережах, насамперед в мережі ВКонтакте, є публікація піратських електронних 

книжок у різних форматах. Зазвичай вони додаються до запису з коротким 

описом однієї чи кількох книжок та їх обкладинками. 

Виникнення нового інформаційно-комунікаційного мережевого середовища 

повинне спонукати видавців до додавання в план просування видавничої 

продукції пункту створення  спеціалізованих соціальних мереж книжкової 

тематики. Останні стають зручними навігаторами для пошуку видань та 

співрозмовників, виконують функцію популяризатора читання. Архітектура 

більшості даних соціальних мереж потребує подальшого вдосконалення, бо в 

них комунікаційна функція не є пріоритетною. 

 

 

 

4.3. Перспективні моделі книговидавництва в розрізі актуальних 

галузевих проблем і трансформацій 

 

4.3.1. Моделювання перспективних інноваційних видавничих практик 

Ситуація, що склалася у світовому, а особливо східноєвропейському 

книговиданні, під впливом соціально-економічного реформування, сприяє 
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динамічним змінам у поведінці членів суспільства, потребує ретельної уваги до 

зафіксованих диспропорцій і кризового становища. Процес комерціалізації галузі 

зміщує акценти з емоційного способу ведення бізнесу до прагматичного, змушує 

видавців планувати рентабельність випуску продукції на основі розробки 

методик прогнозування попиту, а також застосування інноваційних технологій 

та комунікаційних стратегій, що призведуть до активації функції 

самостимулювання. Наявні спроби реалізації поставлених завдань переважно 

зорієнтовані на копіювання західноєвропейських та американських моделей 

розвитку і структурування видавничої галузі, що не дає змоги виявляти 

національну унікальність. Потужний вплив на формат ведення видавничого 

бізнесу чинить технічний прогрес, який, завдяки лібералізації суспільства, 

спричинив тектонічні зрушення, виявивши невідповідності потреб і очікувань 

читачів та суб’єктів видавничого бізнесу, задовольнити які можна застосовуючи 

інновації.  

Проте сучасний мінливий світ стає надзвичайно важко оцінювати з позицій 

прогнозування майбутнього, оскільки часто теперішній час сприймається як 

непевний і недосить зрозумілий. Подібну ситуацію спостерігаємо у світовій 

видавничій галузі після економічної кризи 2008 р., коли передбачення 

майбутнього стало завданням надзвичайно складним, проте потрібним, аби 

створити приводи для роздумів та орієнтирів щодо подальшого розвитку. 

В.Теремко наголошує на надзвичайній важливості застосування прогностичних 

оцінок: «Для аналізу ситуації в сучасній видавничій сфері не важко роздобути 

необхідну інформацію і дібрати потрібний методологічний інструментарій. 

Значно складніше побачити майбутнє, що зумовлено надмірною його 

залежністю від зовнішніх чинників, більшості з яких бракує стійкості та 

прогнозованості. Найвірогіднішою є невідворотність випробувань все новими 

невизначеностями і несприятливими тенденціями, за якими також будуть 

нерозгаданості та важкоподоланні бар’єри» [392, с. 3].  

Складно робити прогнози також через незавершеність або революційний 

характер суспільних трансформацій, зміцнення позицій онлайнового способу 
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проведення дозвілля, «перенасиченість віртуального та книжкового простору 

іноземним компонентом» [402, с. 7], стрімкий розвиток технічного прогресу, 

необхідність вирішити інфраструктурні проблеми. Саме інновації стають 

рушійною силою подальшого ефективного поступу видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону, завдяки їх упровадженню починає сповідуватися 

філософія якісного зростання і розвитку.  

Усвідомити значущість інновацій для видавничого бізнесу можна завдяки 

використанню багаторівневого методологічного підходу, в якому доречним стає 

застосування методу системного аналізу для оцінки теперішнього становища 

галузі та прикладного моделювання процесів для формування уявлень про 

майбутнє. Складна кризова ситуація у світовій видавничій галузі потребує 

негайного формування уявлення про способи існування її представників в 

умовах сучасних трансформацій з урахуванням логіки перетворень на 

національному ґрунті, з зорієнтованістю на геополітичний, культурний та 

економічний статуси держави. Продуктивним перетворенням сприяють 

інновації, які є не просто життєво необхідним елементом для виживання 

видавничої галузі, а й надзвичайно вагомим фактором її розвитку, ефективним 

інструментом сучасних антикризових заходів. До того ж дієздатність видавничих 

інновацій у кожній країні є унікальною і має бути доведена в умовах 

нестабільної економічної ситуації в галузі, ослабленій світовою кризою та 

знеціненням книги і десакралізацією процесу читання. Кожна із них потребує 

наукового моделювання і практичного апробування в конкретному 

економічному контексті з метою доведення або спростування продуктивності.  

Дослідники (О. Горлова, Л. Зіміна, В. Теремко) мають рацію, стверджуючи, 

що загальноприйняті традиційні моделі роботи у видавничому бізнесі 

потребують змін, які частково вже відбуваються під впливом цивілізаційного 

поступу, що спровокував трансформацію людської свідомості, а найголовніше 

— технологічної медіасфери. Теперішні процеси — це хаотична спроба 

пролонгації нового погляду на суб’єктів видавничого ринку та творення 
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інформаційної екокультури. Пропонуємо говорити про існування декількох 

ключових моделей роботи видавництв з книгою як товаром.  

Перша модель передбачає сприйняття книги як унікального продукту, що 

можливо досягнути різними шляхами: по-перше — застосуванням поліграфічних 

технологій та унікальних дизайнерських рішень (книги ручної роботи (Додаток 

Б4-Б10), книги-іграшки; по-друге — виготовленням нішевих видань, де ключову 

роль відіграє філософія унікальності книги і її здатності задовольняти 

різноманітні потреби (вузькоспеціалізовані видання); по-третє — творенням 

книги як ексклюзивного подарунку (подарункові видання). Творення ореолу 

унікальності видавничого продукту досягатиметься завдяки виведенню на ринок 

креативної торгової пропозиції, яка підвищуватиме його статусність, а отже, 

сприятиме популяризації традиції колекціонування книг. Протистояння 

когнітивному дисонансу, когнітивному навантаженню — надзавдання для 

видавця, що сповідує дану філософію існування книги.  

Друга модель — розуміння книги як інформаційного приводу, що може 

досягатись через унікальність її поліграфічного виконання, матеріального 

оздоблення, приналежності її до лінійки продукції певного бренду або через 

виняткову важливість (інформаційну, естетичну) її змісту, а також новизну 

твору. Головне — досконало побудована комунікаційна модель виведення 

видання на ринок, його представлення читачеві. 

Третя модель — ставлення до книги як до популярного продукту або 

застосування трендбрендової філософії, передбачає зорієнтованість діяльності 

видавництва на задоволення потреб масової культури. Досягнення результату від 

застосування даної моделі відбувається завдяки правильному поєднанню 

потенційних можливостей бренду, автора, видавництва.  Другий різновид даної 

моделі — це прив’язування видавничої продукції до певного бренду, яке 

відбувається через розміщення на обкладинці кадрів з фільму, прив’язку до імені 

відомого персонажа, публікування сценаріїв фільмів та мультфільмів 

(конструктори Lego серії Legends of Chima, Ninjago, Bionicle та книги 
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видавництв «Renguin», «Barnes & Noble», «Dorling Kindersley», «Scholastic Inc.» 

та російських «Эксмо» та «Оникс»). 

Четверта модель — книга як апріорі затребуваний продукт. Має 

походження з епохи планової економіки з дефіцитом видавничої продукції і 

залишається затребуваною видавцями старої формації, що не бажають 

зорієнтовувати свою діяльність на пошук ефективних шляхів взаємодії з 

читачем. У видавничому бізнесі, відповідно до статистичних даних щодо 

випуску продукції, превалює зорієнтованість на книгу як апріорі популярний 

серед населення продукт. Такий підхід можна назвати парадоксальним, бо немає 

жодних передумов для подібних висновків, натомість статистичні дані та 

численні дослідження засвідчують нагальну потребу в популяризації 

видавничого продукту та впровадженні інновацій з метою подальшого розвитку 

галузі й уникнення поглиблення стагнаційних процесів. Модель найбільш 

розповсюджена і особливо у східноєвропейському книговиданні, данина традиції 

читання середини ХХ століття. Має численні негативні наслідки від її 

впровадження в сучасних умовах ведення бізнесу. Для реалізації потребує 

збереження балансу видавничої активності на ключових етапах життєвого циклу 

книги. Опитані експерти підтверджують хибність такої поведінкової моделі і 

засвідчують, що передумов для її активного впровадження не існує. Активне 

культивування можливе за умови створення широкого доступу до більшості 

надрукованих видань (по-перше, через проектування і підготовку 

мультиплатформного видання; по-друге, через розвиток стаціонарних або 

електронних бібліотек, які дозволять збільшити доступність книги; по-третє, 

через доступність інформації про видані книги, яка може реалізуватись завдяки 

створенню загальної бази даних). 

Кожна модель ведення бізнесу характеризується контекстозалежністю та 

контексточутливістю, що стають вагомими важелями впливу на видавничу 

галузь. Країни східноєвропейського регіону відзначаються унікальним 

мікрокліматом. Чутливість видавничої галузі до суспільних трансформацій 

неодноразово підкреслювали дослідники (Л. Зіміна, Н. Майсурадзе, В.Теремко). 
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Цивілізаційні фактори, зовнішнє та внутрігалузеве середовище можуть активно 

впливати на її розвиток і функціонування (прикладом можуть стати наслідки 

глобальної кризи 2008 р., яка призвела до стагнації галузі). Проте зорієнтованість 

видавців на контекстотвірність передбачає забезпечення розвитку інноваційно 

орієнтованого видавничого бізнесу, бо книги як продукт і видавничий процес з її 

творення — це нові ідеї здобуті видавцями, де спостерігається ламання або 

акумулювання досвіду, творення видавничих ідей на радикально інноваційній 

основі. Для забезпечення активного впровадження новацій недостатньо 

спиратись на попередній досвід ведення бізнесу власний або конкурентів, 

необхідно вивчати поведінкові моделі ринку та індивідуальний читацький досвід 

як стратегічну базу для творення видавничих ідей. 

Постала необхідність розробити теоретичну модель, яка може будуватися 

тільки на підставі врахування системної залежності розвитку галузі від 

запровадження інновацій, останні повинні сприйматися суб’єктами видавничого 

бізнесу як визначальний атрибут економічної рівноваги. Обґрунтував цю 

гіпотезу А. Гальчинський, який дійшов висновку: «Цілком зрозуміло, що 

виробництво позбавляється економічного сенсу, якщо відсутній попит на 

відповідні товари та послуги» [152, с. 65]. Для її вибудовування необхідно 

сформулювати ключові проблеми і накреслити способи їх подолання. Проблеми 

бувають зумовлені внутрішніми протиріччями або зовнішніми викликами. 

Проблема перша — зменшення попиту на друковану книгу, оприявнюється 

через зниження галузевих статистичних показників, скорочення кількості 

свідомих читачів та активних покупців книги і збільшення чисельності читачів 

через спонуку або з примусу. Зникнення позитивної динаміки існування миттєво 

повинне стати сигналом для пошуку нових стратегій розвитку, представники 

видавничої галузі мають вчасно зафіксувати загрози, які можуть призвести до 

появи численних незатребуваних залишків видавничої продукції внаслідок 

перевиробництва при низькому попиті, а отже, і до зниження ефективності 

бізнесу. Вважаємо за доцільне використовувати стратегію «комунікаційного 

шуму», «комунікаційного розголосу». Їх надзвичайна важливість спричинена 
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втратою видавництвом більшості важелів впливу на аудиторію, нездатність до 

нав’язування їй власних поведінкових моделей та емоційних маркерів. Водночас, 

застосування інструментарію і можливостей мережевих ресурсів дозволить 

повернути частковий вплив. Перший — маркер присутності, коли інформація 

про видавництво і видання розповсюджується в мережі через сайт, аккаунт у 

соціальній мережі. Другий — маркер зваблення — надання покупцеві 

додаткових привілеїв при замовленні через сайт видавництва або наперед задані 

точки продажу. Третій — маркер заохочення — присутність у соціальних 

мережах, розміщення інформації про видання або заходи видавництва, 

заохочення читачів залишати відгуки та рецензії.  

Проблема низького попиту видавців на технологічну модернізацію. 

Повинна застосовуватись стратегія оперативного технологічного оновлення 

завдяки впровадженню технологічних інновацій, з’являється  тенденція до 

вдосконалення видавничих процесів і продукції у зв’язку з зорієнтованістю на 

технічний прогрес, який, завдяки появі нових технологій, по-перше, призводить 

до виникнення інноваційних форм подання тексту (електронне видання, звукова 

книга, інтерактивна цифрова книга (електронна книга-гра, книга з 

аудіовізуальним наповненням));  по-друге, дає змогу змінювати формат 

друкованої книги задля відповідності вимогам часу і запитам споживачів 

(патворки, фліпбеки, книги з додатковими споживчими властивостями);  по-

третє, допомагає спростити процес творення книги (технологія «друк на 

вимогу»). Технологічне оновлення виробництва не дає високих очікуваних 

результатів, бо потребує роботи на перспективу, а отже, сприймається багатьма 

як ненадійне вкладення капіталу. 

Кожна із названих стратегій — це спосіб привернути увагу читача, 

спростити процес ознайомлення з книгою, зробити його зручним і комфортним, 

а також намагання пом’якшити ситуацію з перенасиченням ринку книгами 

низького попиту, зменшити наклади видань і надати можливість 

персоналізованого друку текстів за попереднім замовленням. До того ж швидкий 
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темпоритм життя змушує людину надавати перевагу експрес-читанню, а 

інноваційні технології сприяють задоволенню цього бажання.  

Проблема використання різноформатного контенту, що породжує 

залежності форми відтворення контенту від розвитку рівня технологічних 

новацій. Потребує використання стратегії поліплатформного відтворення 

контенту — робота редакції для створення уніфікованої моделі даних, які можна 

матеріалізовувати за допомогою різних носіїв для відтворення контенту. Її 

використання засвідчує прагнення видавців дисконтувати ризики та реалізувати 

системний підхід до ведення бізнесу, задовольнити різноманітні потреби читачів. 

Інноваційні форми подання тексту надали підстави засумніватися в 

недовговічності домінування книги в період стрімкого розвитку інтернету та 

телебачення, дозволили поглянути на процес читання як на зручний спосіб 

проведення дозвілля завдяки широкому функціоналу технічних засобів та 

генеруванню електронного контенту. Маємо погодитися з обґрунтуванням 

значеннєвої ємності електронних книг, їх форсованого впливу на свідомість 

людей і розвиток видавничої галузі, представленим у роботах українських 

дослідників В. Теремка та В. Маркової, яким вдалося довести: «За короткий час 

вона (електронна книга) стала найсильнішим стратегічним викликом у 

видавничій сфері. Її появу навіть порівнюють із винайденням письма і 

друкарства. Можна по-різному оцінювати привнесені цифровою культурою 

переваги, ризики і загрози, але нікуди не подітися від її реальності. Сприймати 

електронну книгу як новомодну і швидков’янучу банальність було б надто 

легковажно і фахово некомпетентно. Раціональніше — визнати, що вона є одним 

із найхарактерніших артефактів глобалізованого інформаційного світу. З нею 

пов’язані погляд на змістове наповнення книги як на електронний контент і 

відповідне цьому творення її елементів, а також нова специфіка читання. В ній 

одні фахівці вбачають передумови піднесення видавничої справи на рівень 

потреб сучасної цивілізації, інші — деградаційні тенденції і джерело ще не 

пізнаних психокультурних проблем [402, с. 8]. Значний потенціал електронних 

видань як форми подання тексту є науково доведеним і статистично 
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підтвердженим, проте на їх подальшу популяризацію безпосередньо впливає 

технічний прогрес, невизначеність щодо способу співпраці розповсюджувача 

контенту і читача, піратство, обмеженість представленого в електронному 

форматі асортименту. Електронні видання стають додатковим, але суттєво 

відчутним випробуванням для друкованої книги, спонукаючи видавців до 

пошуку нових форматів та форм оновлення. Зручний формат не є запорукою 

популярності і достатнім чинником стійкого попиту серед споживачів контенту. 

Проте їх застосування дозволяє реалізувати стратегію довготривалої співпраці з 

читачем з метою утримання його уваги. 

Проблема дисбалансу при взаємодії на рівні читач — виробник — 

книгорозповсюджувач. Представники видавничого бізнесу балансують у 

просторі читацьких настроєвих і фінансових дисонансів, потребуючи 

розширення арсеналу дієвих стратегій привернення уваги до видавничої 

продукції. Вважаємо, що доцільно виділяти стратегію розширення споживчих 

властивостей, стратегію швидкодоступності видавничої продукції, стратегію 

комунікаційної активності. Стратегія розширення споживчих властивостей за 

рахунок введення додаткових варіантів заохочення споживача до покупки з 

використанням додаткових технічних можливостей або аксесуарів, де фактором 

стимулювання є розширення функціоналу книги: книги зі звуковим модулем, 

книги з аудіоверсією в додатку, книги з іграшками, тематичні книги з супутніми 

товарами. Напрям цей є перспективним особливо в сегменті дитячої літератури 

та книг для проведення дозвілля. 

Стратегія швидкодоступності видавничих продуктів — зорієнтованість на 

застосування технічних та технологічних інновацій з метою задоволення потреб 

конкретного споживача. Діють декілька моделей: по-перше — запит читача до 

видавця або розповсюджувача на отримання товару оприявнений через 

персоналізований друк видання (сервіс «друк на вимогу»), передбачає незначне 

відтермінування у часі; по-друге — продаж електронного контенту через 

інтернет-магазини або електронні бібліотеки — це цілодобовий, прямий доступ 

до контенту; по-третє — розширений спектр форм для донесення контенту до 
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читачів. Швидкодоступність інформації, яка з’явилась у людей завдяки появі 

інтернету, змушує видавців реагувати на нові запити і вимоги читачів та 

пропонувати інноваційні технології для спрощення процесу виробництва та 

технології доступу до видавничої продукції. Зміни спровоковані стратегією 

швидкодоступності видання асоціюються з «другою революцією Гутенберга» і 

мають вирішити подвійну проблему: по-перше, зробити будь-яку книгу 

доступною; по-друге — зняти питання невмотивованого перенасичення ринку 

певними виданнями. Модель набула широкої популярності у видавничих колах 

західноєвропейських країн, на ринку східноєвропейського регіону через 

економічні фактори залишилась малопоширеним способом тиражування книг. 

Описані процеси можна вважати внутрішньоісторичними змінами для 

книговидання. Технічний прогрес і кардинальне оновлення технологічного 

процесу, на думку науковців, є основою для реакції на швидку зміну культури 

читання і споживання книги.  

Стратегія посиленої комунікаційної активності — обов’язкова до 

впровадження для продуктивного ведення бізнесу. Домінує потреба у пошуку 

нових форм спілкування зі споживачем з метою його заохочення до читання та 

придбання видавничої продукції зумовлює появу інноваційних видавничих 

промоцій (продакт-плейсент, брендування, буктрейлер, краудфандинг), 

інноваційних каналів мережевої комунікації (універсальні та спеціалізовані 

соціальні мережі, інтернет-проекти, відеохостинги, блоги та мікроблоги, форуми, 

чати, соціальні сервіси). Потреба у зміні напрямів комунікування між суб’єктами 

видавничого бізнесу та споживачами їхньої продукції і комунікаційних зусиль, 

спрямованих на усунення інформаційного вакууму, спричинена необхідністю 

підвищити статус читання і рівень поінформованості читачів про видавничий 

асортимент. Для задоволення нагальних запитів видавничої галузі необхідно 

актуалізувати дослідження з позицій вивчення закономірностей комунікаційної 

сфери та її інформаційно-комунікативних процесів, бо на сучасному етапі 

розвитку суспільства книга як інструмент впливу, засіб для створення у масовій 

свідомості соціальних стереотипів і світоглядних настанов втратила переважне 
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значення для людей, а такий стан справ потребує негайного коригування. 

Пропонуємо звернути увагу на нові канали мережевої комунікації. 

Зміна способів спілкування зі споживачами видавничої продукції можлива 

після вивчення актуальних потреб соціуму загалом і цільової аудиторії зокрема, 

що в інформаційному суспільстві набуває принципового значення і можливе 

завдяки використанню ресурсів і потенціалу соціальних мереж. Варто 

констатувати, що сучасні модернізаційні процеси призвели до зміни 

поведінкової моделі особистості з ціннісно-раціональної на цілераціональну, а 

отже, у поведінці споживачів ці процеси знайшли своє відображення у вигляді 

прагматизації і раціоналізації їхньої поведінки. У подальшому варто ще більше 

враховувати потреби різних вікових категорій читачів, в яких ціннісні і 

світоглядні орієнтири кардинально відрізняються. 

Стратегія цінніснотвірної орієнтації видавця. Доцільним стане проведення 

емпіричних досліджень, що допоможуть виявити зміни на рівні ціннісного 

сприйняття книги, цільового її споживання та відмінності у ставленні до 

видавничої продукції у представників різних поколінь. Нові життєві реалії, 

суспільні трансформації призвели до змін у споживчій поведінці: зменшився 

потяг до колекціонування, споживачі почали враховувати ціновий чинник, що 

змусило їх сформулювати перелік літературних потреб — все це дає змогу 

видавцеві чітко виокремлювати стійкі групи читачів із типовими для них 

характеристиками. Першими продуктивними прикладами такої співпраці можна 

назвати спеціалізовані соціальні мережі. Соціальні медіа, які активно 

застосовуються з метою просування та популяризації бренда видавництва і 

видавничої продукції — нова стратегія, яка знайшла активне застосування в 

країнах Західної Європи, тоді як в східноєвропейському регіоні вони популярні 

переважно серед видавців Польщі та Росії. 

Дослідники, використовуючи соціокультурний підхід для аналізу реалій 

видавничого ринку країн східноєвропейського регіону, підтверджують гіпотезу 

про зміщення уподобань споживачів видавничої продукції в бік прагматизації 

під впливом культурних та соціально-економічних факторів, які формують нові 
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моделі поведінки. На попередніх етапах поведінкові моделі виявлялись у 

намаганні задовольнити попит на різні види видань, на сучасному етапі 

простежується прагнення до оптимізації способів отримувати інформацію 

оперативно і з урахуванням інноваційних технологічних можливостей.  

Враховуючи тенденції функціонування видавничих ринків країн 

східноєвропейського регіону, необхідно відмовитись від однозначного 

сегментування споживачів за соціально-демографічними характеристиками, яке 

вже не задовольняє всіх вимог до цільового сегментування видавничої продукції. 

Основну увагу треба приділити впровадженню концептуальних підходів до 

поділу ринку на основі цінностей читачів, що будуть виражати його глибинні 

потреби і дадуть змогу збагатити сучасні підходи.  

Стратегія трансформаційних змін, коли видавничий ринок абсорбує 

суспільні реалії. Проживання в умовах сучасних викликів дозволило говорити 

про необхідність: знайти читача для своєї продукції, підвищити впізнаваність 

видавництва, а також — створити інформаційну базу — першочергові 

комунікаційні завдання представників видавничої галузі країн 

східноєвропейського регіону. Їх можна реалізувати за допомогою текстового або 

візуального повідомлення, яке повинне зрезонувати і пробудитись у свідомості 

користувача, викликаючи емоційні реакції, бо лише таким чином буде досягнуто 

ефективності докладених комунікаційних зусиль. 

Необхідно констатувати, що традиціоналізм як основа видавничої галузі 

східноєвропейського регіону, тривалий час визнавався її беззаперечною 

перевагою, поступово починає поступатись інноваційності як способу та 

передумові виживання. Популяризація технологічних інновацій та застосування 

різноманітних інноваційних каналів комунікації між основними гравцями галузі 

та споживачами видавничої продукції сприятимуть розширенню читацької 

аудиторії. 

Інновації є незамінною рушійною силою розвитку видавничої галузі, 

водночас їх бездумне і хаотичне використання може спричинити появу кризових 

явищ. Узагальнювальною думкою під час аналізу інновацій дослідниками є їхня 
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теза про контекстну зумовленість запровадження будь-якої інновації. Їх поява 

повинна безпосередньо залежати від історичного, економічного, соціального 

контекстів, сутнісний вплив яких достатньо не поцінований і не вивчений. 

Видавнича інноватика — це явище прикладного характеру, що потребує 

ретельного вивчення і має вагоме значення, сприяє вдосконаленню існуючих 

продуктів і технологій, створенню принципово нової продукції, впровадженню 

новітніх моделей організації робочого потоку та застосуванню технологій, 

взаємодії між суб’єктами видавничого ринку і споживачами видавничої 

продукції. 

 

 

4.3.2. Проблеми і дисбаланси видавничої галузі — стримуючі фактори її 

трансформацій 

Світ глобальної взаємодії, швидких трансформацій та внутрігалузевої і 

позагалузевої гіперконкуренції повсякчас продукує виклики, які еволюціонують 

і починають загрожувати видавничій галузі колапсом за відсутності чіткого 

реагування на запити епохи. Реалії видавничого ринку постійно фіксують 

поглиблення ситуації нестабільності, посилене одночасними полярно-

векторними процесами. Новий формат ведення бізнесу з глобально-центричними 

ознаками (зумовлений впливом глобалізації, інтеграції, конвергенції, 

інтернаціоналізації, монополізації) та зорієнтованістю на вимоги науково-

технічного прогресу недостатньо пристосований до реалій видавничої галузі 

країн східноєвропейського регіону, тому простежується неготовність суб’єктів 

видавничої справи впроваджувати їх на практиці. 

Водночас успішність розвитку сучасного видавничого ринку не повинна 

залежати від невдалого балансування в складних економічних, культурно-

історичних умовах, що проявляється через хаотичне впровадження-копіювання 

вдало функціонуючих в інших країнах видавничих практик (хоча їх ефективність 

оцінюється поспіхом із застосуванням суб’єктивних суджень-спостережень і без 

використання спеціальних методик, створення компетентних дослідницьких 
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програм, стратегічних проектів). Безперспективність такої діяльності 

підтверджує незадоволеність внутрішніх потреб видавничого ринку і низька 

його рентабельність. Сучасний успішний видавець повинен переслідувати 

головне завдання — передбачити ймовірні варіанти розвитку власного бізнесу, 

що дозволить зменшити можливі ризики, а також забезпечить концентрацію 

необхідних ресурсів на обраних пріоритетних напрямках. Проте поставлене 

завдання не гарантує ефективної його реалізації, остання безпосередньо 

залежить від вміння конструювати і використовувати інноваційні моделі роботи.  

Увиразнити які дозволить застосування проривних стратегій, прогнозування з 

використанням методів стратегічного планування. 

Меценато- або дотаційноорієнтований підхід до функціонування однієї з 

прибуткових галузей світової економіки у низці країн Східної Європи засвідчує 

відсутність продуманого планування та об’єктивних методик визначення ємності 

та потреб ринку. Простежується відсутність адекватної відповіді на 

фундаментальне питання (як повернути баланс між читацькою та видавничою 

активністю), що не дозволяє розраховувати  на подолання глобальної галузевої 

кризи і побудову нової парадигми розвитку.  

Зникає щоденний режим виявлення інтересу до книги, що, зокрема, 

засвідчено низкою соціологічних досліджень та опитувань інтернет-ресурсів з 

цієї проблематики. Водночас глибинні, революційноподібні структурні 

внутрішньогалузеві зміни не дають можливості сформулювати нові ініціативи і 

запропонувати нові стратегії розвитку галузі та її суб’єктів за еволюційним 

сценарієм, практику використання якого в подібних умовах можна назвати 

утопічною. 

Однією з важливих новітніх практик ефективного стратегічного 

орієнтування у конкурентному середовищі стає спосіб тотального моделювання, 

яке проявляється у повсякчасному намаганні контролювати і продумувати 

тактику поведінки на ринку. Термін «моделювання», що застосовується для 

побудови певного алгоритму, є надзвичайно складним і здобув неоднозначне 

ставлення науковців. Дослідники наголошують на багатозначності поняття, 
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водночас говорять про необхідність виокремлювати два його основних значення. 

Відповідно до першого трактування моделювання — процес побудови моделі як 

гіпотетичного образу, що повинен відтворювати основні властивості й ознаки 

майбутнього оригіналу. В межах другого значення розглядаємо поняття 

«моделі» як наявний образ й основне робоче завдання — це аналіз особливостей 

функціонування моделі, зосередження на її роботі. 

Базою інноватики дослідники без перебільшення називають моделювання. 

Причиною цьому є беззастережний факт того, що в основі кожної нової послуги 

або продукції обов’язково повинна бути базова потреба. Саме вона буде 

мотивувати звернення. «Детальне вивчення базової потреби і тієї вигоди, яку дає 

новий продукт споживачеві, формує задум нової послуги / продукції. Саме 

вигода користувача визначає основні характеристики (властивості) послуги / 

продукції, які враховуються при виробництві нового продукту. Кожна базова 

потреба вимагає задоволення ще цілого комплексу супутніх потреб, нерозривно 

пов’язаних із нею. Тому при розробці продуктових інновацій виникає 

необхідність у визначенні комплексу можливих додаткових послуг, або 

«сервісного підкріплення», що забезпечує гарантії, стимулює споживання. 

Характеризуючи специфіку створення та реалізації продуктових інновацій, 

спираємось на наявні уявлення про створення нових послуг / продукції у 

видавничій галузі і за її межами» [225]. Водночас спостереження за 

особливостями розвитку видавничого ринку засвідчили, що довготермінові 

прогнози є малоефективними у зв’язку з прискоренням змін, тому головне 

завдання — це формування стратегічної гнучкості, мобільності та використання 

багатоваріантного планування. Більшість видавництв демонструють інерційність 

розвитку, виправити ситуацію можна було б за допомогою використання методу 

«дорожньої карти», сценарне планування могло б застосовуватись у локальному 

форматі для просування на ринку окремих видавничих проектів. 

Проведений аналіз видавничих ринків Білорусі, Росії, Польщі та України 

дозволив зафіксувати основні бізнес-процеси, дослідити їх ефективність і 

виявити необхідні для подальшого розвитку напрямки діяльності, що будуть 
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базуватись на моделі розвитку виробництва через корегування виробничих 

потоків. Пропонуємо перспективною інноваційною видавничою практикою 

вважати зорієнтованість на побудову виробничого процесу у редакціях 

відповідно до специфіки роботи конвергентних редакцій. Наявні видавничі 

практики, за умови запровадження цієї стратегії ведення бізнесу, 

потребуватимуть модернізації виробничого процесу, через використання 

оптимізаційних, імітаційних моделей, у разі використання яких будемо 

спостерігати процес переходу від пасивної або повільної до активної стадії 

функціонування на ринку.  

Визначаючи їх ефективність, вважаємо, що основний акцент необхідно 

зробити на продукуванні видавничого контенту для різних носіїв інформації, 

тобто провокуванні зорієнтованості на створення мультиплатформного, 

мультиформатного видавництва, яке забезпечить надання читачеві інформації у 

зручному форматі і на зручному носії з використанням базового або 

універсального формату (пропонуємо таким вважати pdf), який може бути за 

потреби автоматично конвертований в інші формати. З цією метою необхідно 

використати конвертори, які бувають локальними чи доступними через мережу 

Інтернет; також їх можна поділити за способом монетизації наданих послуг 

(вільні, обмежені і платні). Серед вільних конверторів доцільно використовувати 

програму «Convert PDF to EPUB» або доступні мережеві конвертори 

ebook.online-convert.com, go4convert.com, zamzar.com, convertfiles.com.  

Обраний підхід змінює філософію творення і розповсюдження контенту з 

моноканальної на мультиканальну комунікацію зі споживачем видавничої 

продукції. Моноканальна система була зорієнтована на множинний доступ до 

одного носія інформації через обмежену кількість каналів його отримання (книгу 

можна було придбати або отримати доступ до неї у публічній бібліотеці). 

Комунікування з книгою й іншими комунікантами відбувалось лінійно. 

Мультиканальна система індивідуалізує всі точки контакту з носієм інформації, 

передбачає множинність застосування способів комунікування та зорієнтована 

на задіювання офлайн і онлайн каналів її отримання.  
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Виникає потреба у генеруванні моделі «дифузії інновацій», яка передбачає 

хвилеподібний розвиток видавництв із застосуванням досвіду агентів впливу, які 

дають можливість  акцентувати пасивне та активне існування. Останнє 

передбачає кілька варіантів сприйняття і використання нового. Перший варіант 

— це моделювання новації або її використання одразу після появи, другий 

варіант — це відтерміноване на перевірку часом її використання і третій — 

сприйняття після активного використання іншими. Процес розповсюдження 

інновацій буде моделюватися відповідно до можливих змін через обмеженість 

ресурсів. Нововведення впроваджують у видавничу галузь агенти змін, які 

можуть бути або не бути причетними до галузі, водночас їхні дії продукують 

перетворення. Спостереження засвідчили, що після прийняття інновації агентами 

для видавничої системи виникають позитивні чи негативні наслідки (бажані або 

не бажані, прямі або непрямі, передбачені або непередбачені). Процес 

поширення нововведень прямо чи опосередковано залежить від низки чинників, і 

застосування цієї моделі дозволить вивчити їх взаємодію, що безпосередньо 

впливатиме на прийняття нововведення.  

Агент впливу, яким виступає видавництво або книгорозповсюджувач, 

чинить через інновації вплив на читача. Пріоритетним має бути 

суб’єктоорієнтований підхід до споживача видавничої продукції, це зумовлює 

необхідність відмовитись тільки від абстрактного знання про аудиторію і 

продукує зорієнтованість на фрагментизацію аудиторії з оцінкою її мотивації та 

вивчення обсягу і структури попиту. До того ж видавництво повинно 

враховувати тенденцію до формування мікроаудиторії, що є наслідком 

поглиблення інтересів аудиторії загалом, яка прагне посилити відчуття 

приналежності. Водночас читач як об’єкт впливу потрапляє у ситуацію 

безвідворотності вибору щодо використання інновацій, які позиціонуються як 

допоміжні і такі, що розширюють можливості.  

Цей процес проходить низку стадій: отримання знань (відбувається 

ознайомлення з інновацією через здобуття про неї певної інформації), здобуття 

переконаності (наявність інтересу формує позитивне або негативне ставлення до 
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неї, що змушує до пошуку додаткових відомостей), рішення (відбувається оцінка 

переваг і недоліків запропонованої інновації і прийняття рішення щодо її 

використання), апробація (первинне використання нововведення на практиці в 

реальних виробничих умовах), підтвердження  (оцінка результатів застосування і 

ухвалення рішення про подальше використання). Прикладом оціночного 

ставлення читача до інновації може бути реакція на впроваджуване на ринок 

електронне видання, звукову книгу, інтерактивну книгу, де читачеві 

пропонується прийняти рішення про схвалення або відмову від нововведення на 

основі аналізу витрат на його придбання і переваг, отриманих з його появою. 

Оцінка здійснюється на рівні визначення відносних переваг інновації перед 

аналогами, з’ясування її сумісності з визначальною для читача системою 

цінностей або досвідом чи потребами, оцінка складності використання 

нововведення.   

Потреба у поліплатформності і поліформатності видавничої діяльності 

виникла після кількісного розростання продукованого різними каналами 

контенту. На сучасному етапі результати досліджень засвідчують, що 

відбувається процес коммодитизації контенту, який виявляється у збільшенні 

спектра його доступності, розмиванні територіальних меж для його отримання, 

зникненні його дефіциту, також часто фіксують перенасиченість інформаційного 

простору при спресованості часового проміжку для його опанування.  

Новими гранями онтологічного буття книги стає існування онлайнової і 

офлайнової форми функціонування контенту та повне або часткове зникнення 

чіткої межі між споживачами і генераторами інформації. Є.Соломатін у статті 

«Перспективи і тенденції галузі телекомунікації в посткризовий період. 

Сценарно-економічний аналіз» наголошує на потребі здійснити розробку 

інноваційних стратегій, які повинні бути підпорядковані, з метою досягнення 

максимальної ефективності і враховувати низку факторів: коммодитизація, 

зменшення маржинальності, зростання рівня конкуренції, скорочення 

унікальності життєвого циклу послуг і продукції, фрагментація ринків. Впливає 

на ринок також зміна профілю конкуренції, в якій надважливу роль відіграють 
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агрегатори контенту (пошукові системи, універсальні та спеціалізовані соціальні 

мережі, тощо), що становлять конкуренцію книзі. Структурні зміни «пов’язані із 

загостренням конкурентної боротьби між новими технологіями, зміною профілів 

споживання клієнтів, відставанням регулювання від темпів зміни ринкового 

середовища, появою нових ролей і функцій у гравців» [371]. 

Конкурентна боротьба повинна спонукати до використання аналітичних 

ресурсів з метою виявлення потенційних читачів (Google Analytics, Яндекс 

метрика), а також постійної верифікації сайтів з пропорційним розміщенням 

редакційного і користувацького контенту. Метод сканування можна використати 

на основі ресурсів і наявної інформації Асоціацій видавців і 

книгорозповсюджувачів, що дозволить виявити реальну ситуацію на ринку, 

встановити проблемні зони та запропонувати гіпотетичні шляхи їх подолання, 

які будуть співвідносні з національною специфікою ринку. 

Створена дорожна карта-аналіз особливостей розвитку видавничої галузі 

країн східноєвропейського регіону та отримані результати експертних опитувань 

дозволили виділити і провести компаративний аналіз галузевих дисбалансів, які 

суттєво впливають на мобільність і ефективність видавничого ринку. До 

основних дисбалансів відносимо:  

 

 

Законодавчі дисбаланси: 

Податковий дисбаланс — галузь потребує уважного ставлення з боку 

держави, що має проявлятись не у субсидіюванні, а у створенні сприятливого 

податкового поля, яке дозволить стимулювати як власний розвиток видавництв, 

так і формувати інвестиційну привабливість галузі. Країни східноєвропейського 

регіону мають певні законодавчі проблеми, які не дозволяють накопичувати 

мінімальні обігові кошти і розвивати виробництво. Наприклад, до 2015 р. в 

Україні існував податок на додану вартість щодо операцій з виготовлення і 

розповсюдження видань українського виробництва на митній території України 

(скасований Законом № 1833 Верховної Ради України). Подібні законодавчі 
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проблеми фіксуються в усіх досліджуваних країнах. Необхідним для 

запровадження є також досвід з застосуванням єдиного мінімального тарифу на 

поштові послуги з пересилання видавничої продукції. 

Митний дисбаланс — високі митні тарифи на витратні матеріали для 

поліграфічної галузі, що автоматично здорожчують собівартість видавничої 

продукції. Імпортне мито на сировину є більшим ніж мито на ввезення готового 

поліграфічного продукту. Така ситуація змушує видавців друкувати наклади в 

інших країнах. Приклад: у Росії імпорт журналів та буклетів безмитний і з 10 % 

пільговою ставкою ПДВ. Позитивну динаміку і сприятливий податковий клімат 

засвідчений у Польщі. В Україні звільненню від обкладання ПДВ підлягають 

операції з поставки товарів (послуг) та імпорту товарів, передбачені пп. 5.1.2 п. 

5.1 ст. 5, пунктами 11.37, 11.38 та 11.40 ст. 11 Закону № 168/97-ВР. Діють пільги 

щодо ввезення товарів, які не виробляються в Україні, але потрібні для 

видавничої діяльності і діяльності потрібної для виготовлення книжкової 

продукції. Більшість наявної на ринку продукції імпортовано, а це передбачає 

сплату ПДВ та за доставку. 

Правовий дисбаланс. Законодавче регулювання інтелектуальної власності в 

Інтернет — дисбаланс, який уповільнює розвиток електронного книговидання, 

провокуючи необхідність чіткого означення понять «інтелектуальна власність в 

Інтернеті», «авторське право в Інтернеті», «легальний електронний контент»,  

«легальний електронний книгообіг», «архітектура єдиної системи реєстрації 

авторських прав», «вільні ліцензії», «глобальні ліцензії». Дослідники переконані, 

що в умовах відсутності чітких законодавчих норм боротьби з піратством 

важливого значення набуває вироблення інструментів для відстеження 

легальності розміщеного контенту завдяки реєстрам об’єктів інтелектуальної 

власності, технічним способам захисту контенту та механізмам протидії 

контрафактному розповсюдженню електронного контенту. Торренти і 

файлообмінні сайти — найбільші нелегальні джерела розповсюдження контенту, 

що створюють проблеми електронно-бібліотечних систем, інтернет-магазинів та 

підписних сервісів. Водночас, проблема не тільки в бажанні отримувати 
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безкоштовний доступ, а й у відсутності зручного сервісу для отримання якісного 

платного контенту. Врегулювання даного дисбалансу на законодавчому рівні 

призведе до видозміни моделей дистрибуції. До розповсюджених методів 

захисту електронного контенту належать:  DRM-захист, закриті екосистеми, 

захищений онлайн-доступ, стенографічний захист.  

Законодавча база щодо фінансування бібліотек — дисбаланс, який має 

негативні наслідки як для розвитку видавничої галузі, так і для інтелектуального 

та духовного розвитку суспільства. О.Афонін наголошує: «у європейських 

країнах за бюджетні кошти купується від 25 % до 35 % книг, що виробляються в 

країні за рік, а у США — не менше 40 %. Завдяки такому механізму держава 

надає населенню доступ до всіх книг, що видані у країні, і надає системну 

фінансову підтримку видавцям, які, незалежно від обставин, продають певний 

відсоток накладу державі і за рахунок цих коштів частково компенсують витрати 

на видання книг»
68

. Відсутність уваги до бібліотек — це зниження рівня 

читацької активності, інтелектуального потенціалу нації.  

Структурні дисбаланси 

Диспропорція між кількістю видавців і розповсюджувачів видавничої 

продукції, їх територіальна розпорошеність. «Однією з ключових причин 

погіршення економічного стану видавничої галузі в Україні є занепад мережі 

книгорозповсюдження, низька конкурентноздатність українських книг, 

порівнюючи з випущеними в Росії, нерівномірність розподілу суб’єктів 

видавничої справи за регіонами» [442, с.36]. 

 Висловлена українською дослідницею Л. Шендерівською теза стосовно 

«занепаду мережі книгорозповсюдження» стосується білоруського, російського 

та українського ринків. Кількість суб’єктів, що займаються продажем книг тут 

незбалансована, відбувається їх територіальна розпорошеність, що призводить 

                                                 
68

 Украинская издательская отрасль напоминает рынки позднего европейского средневековья, – Александр 

Афонин [Электронный ресурс] (12.01.13) // Режим доступа: http://n-
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до деформації структури. Винятком є ринок Польщі, який працює за західними 

зразками.  

Диспропорція між кількістю виданої продукції та асортиментом 

книгорозповсюджувачів: по-перше — це ситуація, коли частина надрукованих 

видань не призначається для широкого продажу; по-друге, коли продукція 

виконується на державне або приватне замовлення і не є предметом торгівлі; по-

третє, коли видання виходить накладом до 500 примірників; по-четверте, коли 

розміри торгової точки або фінансові можливості розповсюджувачів не 

дозволяють мати широкий асортимент. Кожен з названих факторів суттєво 

зменшує офіційно зафіксовану у статистичних звітах цифру виданих книг.  

Низький рівень уваги до запитів читачів щодо затребуваності електронних 

видань та «книг на замовлення». Відсутність систематичних спеціалізованих 

досліджень щодо реальних потреб читацької аудиторії не дозволяє видавцям і 

книгорозповсюджувачам швидко реагувати на попит. Низький рівень 

зацікавлення видавців у створенні електронних книг можна пояснити тотальним 

піратством, тоді як сервіс «книги на замовлення» повинен стати перспективним 

варіантом непереобтяження ринку залишками нерозпроданого асортименту. 

Дозволить представляти необмежену кількість видань з тих, що коли-небудь 

видавались в країні. 

Недостатня кількість легальних національних агрегаторів електронного 

контенту з широким асортиментом продукції. Легальний електронний контент 

розповсюджується через офіційних агрегаторів, кількість яких на ринку 

східноєвропейського регіону є незначною і працюють вони в режимі фільтр-

агрегаторів. Водночас, потужного національного агрегатора, в якого можна було 

б знати більшість електронного контенту, що випускається на ринку, не створено 

в жодній державі Східної Європи. Відповідно ринок потребує формування 

єдиної бази даних електронних видань з посиланням на місця, де їх можна 

придбати, що дасть можливість створити додаткового агента впливу на покупця.  

Низький рівень зацікавленості видавців у створенні електронного контенту 

через піратство. На жаль, воно сприймається не як виклик і як поштовх 
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апробувати нові схеми (створити зручний інтерфейс, звернути увагу на якість 

видань, запропонувати більш ефективну систему ліцензування контенту) або 

моделі-розвитку (посилити ефективність цифрової дистрибуції, змінити роль 

видавництва в системі виробництва і розповсюдження видань), а як гальмівний 

механізм, який покликаний уповільнювати. Видавництво може зменшити ризики 

від піратства, випускаючи власні електронні книги, розповсюджуючи їх не 

тільки на власному локальному сайті, а співпрацюючи з інтернет-магазинами.  

Видавці намагаються законодавчо закріпити і зберегти право на 

винятковість своєї продукції. У США діє закон «Digital Millenium Copyright Act», 

низка видавців підтримують законопроекти SOPA і PIPA. Додатковим варіантом 

боротьби може бути введення обов’язкового запиту видавництвами у власника 

копірайта права на друк, за відсутності якого вводяться санкції щодо видавців, 

розповсюджувачів. 

Проведення асортиментної роботи відповідно до запитів аудиторії. На 

сучасному етапі існування видавництва переживають тектонічні зсуви і 

функціонують в надскладних умовах, в цій ситуації надважливим є проведення 

асортиментної роботи у видавничій галузі. Завдання полягає також у створенні і 

підтримці всього комплексу проектних, сервісних і технологічних інновацій. 

Відставання, що демонструє ринок призводить до фіксування розривів між 

пропозицією і попитом, а також між попитом і можливістю його задовольнити. 

Симптоматично породжений потяг до оновлення не  завжди відповідає 

стратегічним планам видавців. 

Доповнення продуктових інновацій додатковими сервісними послугами, 

розробкою допоміжних послуг, які підвищать комфортність виробничого 

процесу для видавця і спростять отримання продукту / послуги / сервісу для 

споживача видавничої продукції. З допомогою сервісів можна створити 

додаткові зручності, які забезпечать високий рівень якості роботи суб’єктів 

видавничої галузі. Потенціал системних перетворень, що привнесений епохою 

трансформацій, спричинив формування потягу до розширення запитів на 

комфорт при виготовленні і користуванні контентом. Зона продуктивного 
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комфорту передбачає доповнення або прирощення існуючих знань шляхом 

повної або часткової заміни технологій виробництва контенту. 

 

Комунікаційні дисбаланси 

Перший дисбаланс — відсутність сайтів видавництв або неактуальність 

розміщеної там інформації. Офіційні сторінки видавничих організацій повинні 

бути спрямовані на повсякчасне комунікування з читачем, відбувається це через 

оперативне оновлення інформації та поєднання різних форм контенту, які здатні 

виконувати PR-завдання, згуртовувати лояльну цільову аудиторію. Асоціації 

видавців і книгорозповсюджувачів можуть розмістити на сайті пробний шаблон 

сайту вітрини (завдання розказати про існування видавництва на ринку, 

представити асортимент видавничого портфеля та спрямувати пошуки покупців 

до магазинів-партнерів, які здійснюють продаж продукції видавництва) та сайту 

вітрини-магазину (до можливостей сайту вітрини додається можливість 

реалізовувати продукцію через власний інтернет-магазин) з мінімальними 

функціональними можливостями. Його буде достатньо для представлення 

видавництва в інтернеті. До того ж необхідно створити у вільному доступі єдину 

базу даних про видавців і книгорозповсюджувачів. Для підтвердження гіпотези, 

що падіння продажів пов’язане з відсутністю інформації про книги було 

проведене телефонне опитування, в якому взяли участь 700 респондентів, було 

запропоновано дати відповідь на питання (з якого джерела ви дізнаєтесь про 

книги? та Наскільки просто знайти інформацію про необхідну книгу?). Отримані 

дані засвідчили, що в Україні фіксується брак потрібної інформації про видання 

у вільному доступі,  читачі не володіють належною інформацією, де знайти 

необхідні відомості. 

Другий дисбаланс — це низький рівень представленості видавництв в 

універсальних та спеціалізованих соціальних мережах. Представники 

видавничого бізнесу східноєвропейського регіону недостатню увагу приділяють 

формуванню зацікавлення через спеціалізовані або універсальні соціальні мережі 
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у власній продукції чи бренді.  І найважливіше — залишають поза інтересами 

включеність у читацьку культуру через спілкування про книги й читання, 

взаємодію з іншими читачами і творення читацького мережевого дискурсу. 

Недостатньо ведеться і спостереження за поведінкою, формою комунікації та 

активністю користувачів у вже функціонуючих мережах. Втрачені цінні знання 

могли б дати представникам видавничого бізнесу нові погляди на формування 

видавничої політики, стратегічні орієнтири, а також доцільність обраної 

маркетингової комунікації. Платформи соціальних мереж сприяють виходу на 

новий рівень комунікаційної взаємодії з читачем.   

Третій дисбаланс — це відсутність механізмів для задоволення потреби 

читача дізнатись про видані та наявні у продажу книги. Західноєвропейський та 

американський досвід засвідчив ефективність створення каталогів «Книжки в 

наявності» та «Книги у друці» або «Книги на замовлення» —  це національні 

каталоги друкованої продукції, де у форматі бази даних акумульовано 

інформацію про всі книги, що були видані або представлені на території країни. 

Зібрані метадані є цінним ресурсом як для суб’єктів видавничого бізнесу, так і 

для споживачів видавничої продукції. Крім загальнонаціональних каталогів 

впроваджено міжнародні систему «Книги у друці» («Books In Print» 

(http://www.booksinprint.com/bip), «Global Books in Print» 

(http://www.globalbooksinprint.com), «Bowker Books in Print» 

(http://www.bowker.com/products/Books-In--Print) та бібліографічні бази даних, які 

відкривають  можливості транскордонного комунікування. Пропонуємо для 

розв’язання даної проблеми створити на базі Книжкової палати або Асоціації 

видавців і книгорозповсюджувачів мобільний і наповнений контентом сайт, який 

частково буде виконувати місію копіюючого фільтр-агрегатора, що матиме на 

меті збирати контент і відфільтровувати його за певними критеріями відповідно 

для наповнення структурних відділів сайту.  

Четвертий дисбаланс — це випуск видавничої продукції без вивчення 

реальних читацьких запитів та потреб. Проведене експертне опитування 

засвідчило відсутність дієвих механізмів вивчення реальних потреб ринку у 

http://www.booksinprint.com/bip
http://www.bowker.com/products/Books-In--Print
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певній продукції, а також зафіксувало низький рівень уваги видавців і 

книгорозповсюджувачів до спеціалізованих соціальних мереж, форумів та інших 

способів, які сприятимуть анонімному вивченню попиту.  

П’ятий дисбаланс — поступово прогресуюче зникнення публічних аспектів 

формування громадської думки і унеможливлення впливу на читача. Кожне 

нововведення потребує управління, особливого значення тут набуває процес 

спостереження за ринком. Суттєве значення у процесі управління 

нововведеннями, на думку Н. Карташова, має вибір першочергового об’єкта 

розвитку (зміни, поновлення) — етапу життєвого циклу книги, який першим 

включиться в інноваційний процес. Видавці повинні пам’ятати, що в умовах 

нової реальності створена книга стає продуктом, який потребує додаткових 

зусиль для привернення уваги. Загалом проведене дослідження засвідчило, що 

необхідно говорити про створення моделі локального і глобального впливу на 

читачів і покупців видавничої продукції через лідерів думки, символічні маркери 

впливу. Через глобальність видавничої галузі не можна говорити про одиничні 

інновації, відповідно постає потреба у введенні поняття «конкуруючі інновації». 

Друкована книга / електронна книга / інтерактивна книга / звукова книга — це 

конкуруючі формати передавання контенту від видавця до читача. Для 

досягнення поставленої мети видавець обов’язково повинен оцінити «індекс 

впливу», що дозволить прогнозувати рівень затребуваності конкретної інновації. 

Важливими для видавничого ринку має стати поняття «агент впливу», 

«інформаційний вплив», «канали формування суспільної думки», без яких роль 

книги в суспільстві поступово знижується, показники затребуваності видавничої 

продукції на ринку падають. З метою покращення існуючої ситуації 

пропонується використовувати моделі інформаційного управління і 

інформаційного протиборства, які повинні стимулювати творення 

комунікаційного «шуму», впливати на думки читачів, формувати ефективне 

конкурентне середовище забезпечувати розподілений контроль.  

Проведене дослідження дало підстави засвідчити необхідність моделювання 

не тільки виробничого процесу, який потребує модернізації і виходу на нові 
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щаблі розвитку, а й процесу просування видавничої продукції і видавництва на 

ринку, підвищення статусності і рейтинговості книги як джерела отримання 

інформації та як способу проведення дозвілля. Інформаційний вакуум важко 

подолати традиційними засобами (у більшості країн східноєвропейського 

регіону знецінена роль спеціалізованих періодичних видань та колонок про 

книгу у звичайній пресі), позитивну динаміку засвідчує польський ринок, де 

висока статусність рецензії в газеті збереглась. Найбільший вплив на 

формування смаків і вподобань пересічного польського читача мають переважно 

неспеціалізовані видання, а громадсько-політичні газети «Rzeczpospolita»  і 

«Gazeta Wyborcza», «Polityka». Обов’язковими атрибутами кожного видавництва 

мають стати: сайт (з вбудованим інтернет-магазином та електронним 

репозитарієм); сторінки видавництва та найкращих видавничих проектів в 

універсальних і спеціалізованих соціальних мережах; буктрейлери на 

відеохостингах; фото книжкових обкладинок в Istagram, Tumbit, соціальних 

мережах.  

Для створення розуміння шляхів подолання виділених дисонансів був 

проведений збір емпіричних даних через використання методу експертного 

опитування представників білоруських, польських, російських, українських 

видавництв різних форм власності, з метою вивчення питання ефективного 

планування інноваційної діяльності через використання різних аспектів 

стратегічної діяльності сучасних видавництв. Експертне опитування мало на 

меті: по-перше — засвідчити загальне ставлення видавців до інновацій як явища 

та зафіксувати обізнаність і суб’єктивну думку щодо конкретних інновацій; по-

друге — з’ясувати рівень очікувань від впровадження інновацій; по-третє — 

виявити трансформації, які відбуваються на видавничому ринку.  

Питання про значеннєву ємність для видавців поняття «інновація» та 

«інноваційний розвиток» мало на меті засвідчити рівень розуміння важливості 

інновацій через усвідомлення смислового наповнення терміна, а також через 

формування ставлення до конкретних інновацій втілених у власному досвіді або 

спостережених у діяльності інших суб’єктів видавничої галузі. 57 % 
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респондентів визначили інновацію вперше впроваджений на ринку 

продукт/послугу/сервіс/технологію, 25 % назвали інновацією появу 

нововведення, 11 % не змогли сформулювати розуміння інновації, 7 %  віднесли 

до інновацій все нове, що з’являється на ринку. Загалом, більшість опитаних 

видавців (89 %) теоретично засвідчили розуміння поняття «інновації» та 

підтвердили їх гіпотетичний потенціал для галузі. 

Проте питання щодо власної активності у впровадженні інновацій було 

проігноровано представниками 23 видавництв, 29 — назвали приклади власних 

інноваційних зусиль або приклади застосованих поліпшуючих діяльність 

інновацій, 4 — вказали тільки проекти, що планують здійснити у  перспективі 

(Додаток Е3, Діаграма 16). Отримані дані засвідчують негативну тенденцію 

щодо ігнорування не тільки спроби власної інноваційної активності, а й 

відсутність уваги до застосування вже функціонуючих на ринку інновацій. 

Отримана інформація після країнного аналізу видавничого ринку не дала нам 

підстав стверджувати наявність прагнення у видавців до активного 

ідентифікування своєї причетності до новаторів або впроваджувачів нового у 

складний період глобальної кризи та стагнації ринку. Насторожує повна 

апатичність видавництв до тривожних сигналів ринку та ігнорування мінливості 

середовища і  необхідності прогнозувати майбутні дії.  

Важливим завданням експертного опитування стала спроба виявлення 

позитивної динаміки розвитку через зменшення кількості негативних факторів, 

що впливають на досягнення успіху суб’єктами видавничого ринку. Серед 

шляхів зменшення ймовірних ризиків у діяльності видавництв, респонденти 

назвали: вивчення попиту читачів — 23 % опитаних (переважно польські 

видавці), аналіз роботи конкурентів — 50 % опитаних, вивчення вимог ринку та 

попиту на видання — 56 %, орієнтування на особистий досвід — 34 % опитаних. 

При встановленні міри ефективності  обраних для розвитку стратегій кожен 

респондент засвідчував їх недостатню продуктивність і необхідність доповнення 

маркетинговими дослідженнями та дорожніми картами для видавничих проектів 

і розвитку видавництва. 
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Питання про складність ведення бізнесу в ситуації тотальної кризи та 

мінливого середовища дозволило зафіксувати рівень мобільності видавців та їх 

задоволеність існуючими механізмами з подолання кризи: 63 % респондентів 

розповіли про негативні наслідки для діяльності від реалій сучасного ринку, а 27 

% не відзначили цієї негативної властивості. 58 % опитаних акцентували увагу 

на необхідності пошуку нових механізмів та шляхів для розвитку, впровадження 

антикризових стратегій та посилення моніторингу ринку через доступні 

механізми; 42 % не звертають уваги на зміни, вважаючи книгу вічною цінністю 

зі стабільно високим попитом.  

Маркером зорієнтованості видавництв на оновлення та трансформування 

відповідно до реалій ринку стало питання щодо наявності прецедентів 

реформування діяльності видавництв та характер впроваджених у роботу змін. 

100 % з опитаних респондентів засвідчили, що глобальні зміни, які суттєво 

вплинули на виробничий процес, відбувались у 90-х рр. ХХ ст. На сучасному 

етапі 56 % респондентів у відповідях засвідчують відсутність спроб кардинально 

змінити принципи роботи, які б вплинули на вектор або механізми діяльності. 

Негнучкий підхід засвідчили більшість видавництв державної форми власності 

Білорусі, Росії та України, що зумовлено архаїчними традиціями організації 

роботи видавничої структури та її підрозділів. Відсутність прагнення до 

оновлення — це тривожний сигнал для підтримки конкурентних переваг на 

ринку, що потребує термінової корекції.  

Про репрезентативність результатів дослідження говорити досить складно, 

проте вважаємо, що отримана інформація може служити індикаторами для 

подальшого більш глибокого дослідження даної теми. 
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4.4. Висновки до розділу 4 

 

Головна його ідея — зорієнтованість новітнього видавничого ринку на 

маркетингові практики, вивчення і задоволення потреб читачів, а водночас на 

виховання читацьких смаків і розвиток читацької культури.  

Досліджені книжкові клуби та книжкові інтернет-магазини — інноваційні 

ринкові явища, які постали як компенсаторні заходи — у зв’язку з руйнуванням 

у 1990-х рр. системи книгорозповсюдження, дефіцитом торговельних площ, 

низьким насиченням регіонів книгою, а з подальшою дигіталізацію комунікацій 

виявилися не тільки життєспроможною, а й перспективною формою дистрибуції 

книжкової продукції. Адже ці новітні дистрибуційні інновації виявилися 

соціально орієнтованими — спрямованими як на конкретного клієнта, так і 

здатними працювати на великих цільових аудиторіях. 

Для книжкового клубу ключові потреби та інтереси клієнта — центр 

стратегічних пріоритетів. Тож книжкові клуби вдаються до стратегії заохочення: 

мотивування читачів розіграшами і спеціальною ціною, знижками, зустрічами з 

письменниками, можливістю першими придбати книгу улюбленого автора. 

Цьому сприяє застосування й іншого інструментарію для контакту з клієнтами: 

на сайті (форум, інфоцентр, коментарі), у каталозі (форма рекламацій), у 

фірмових магазинах (книга відгуків, кул-центр). Втім, зазначений функціонал 

нерідко залишається формально наявним і не перетворюється на полігон для 

визначення уподобань і потреб читачів. 

За типом продукції книжкові клуби поділено на два види: універсальні 

(«Клуб сімейного дозвілля» (Україна), «Клуб Любителей Книги» (Білорусь), 

«Swiat książki» (Польща)) та спеціалізовані («Клуб Уолта Діснея» — дитяча 

художня література за мотивами мультфільмів Уолта Діснея (Україна), «Marly» 

та «Monplaisir» — видання творів світової літератури у вишуканому оформленні 

невеликим накладом (Росія), «Klub Książki Militaria» — книги на військову 

тематику (Польща)). У відсотковому співвідношенні в Україні та Росії 
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переважають універсальні книжкові клуби; в Польщі діють книжкові клуби обох 

типів. 

У період 1991–2014 рр., відповідно до офіційних статистичних даних, в 

Україні, Росії, Білорусі, Польщі спостерігається зменшення кількості 

стаціонарних точок продажу книг; водночас констатується постійне збільшення 

кількості книжкових інтернет-магазинів. Серед останніх: «Mystery.by» 

(Білорусь), «LikBez.by» (Білорусь), «OZ.by» (Білорусь), «Ozon» (Росія), «ЛитРес» 

(Росія), «Yakaboo» (Україна), «Świat książki» (Польща). Найважливішим 

чинником цієї трансформації стало швидке збільшення кількості користувачів 

мережі Інтернет. 

Книжкові інтернет-магазини сьогодні пропонують книги різної тематики, 

жанрів, різними мовами, а також супутні товари, які поступово стають суттєвою 

частиною продажів. Вони функціонують і як тематично універсальні, так і 

спеціалізовані. 

Успішність онлайн-проекту залежить від багатьох факторів: швидкості 

завантаження сторінки, ефективності і мобільності пошукової системи, 

сумісності з різними браузерами та програмним забезпеченням, безпекою 

користування і збереження персональних даних. Натомість перепоною розвитку 

стає погано налагоджений робочий процес: низька оперативність роботи служби 

прийому та доставки замовлень магазину і перевізника, невелика географія 

розсилки, недостатньо сформований асортимент та актуальна наявність 

представлених у каталозі пропозицій, проблеми зі способами оплати замовлення. 

Тож філософія продажів в інтернет-магазинах полягає в пропонуванні 

максимально комфортних для споживача послуг. 

Розглянуті інноваційні шляхи просування книжкової продукції, а саме 

рекламні інноваційні промоції (продакт плейсмент, буктрейлер) та мережеві 

видавничі промоції. 

Їх евристична і практична актуальність зумовлена дисонансом, який 

демонструють видавничі ринки Білорусі, Росії та України — дисонансом між 

декларованими кількісними показниками виданої продукції і відсутністю заходів 
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з її популяризації та ідентифікації серед читачів. Тож промоційні інновації 

покликані подолати цей дисонанс і наблизити книжку до читача, котрий, своєю 

чергою, теж ментально змінився і має нові споживчі очікування і запити. 

Продакт плейсмент — новий жанр прихованої реклами, що 

використовується для завуальованого передавання повідомлень рекламного 

характеру з метою психологічного впливу на людину для просування товарів чи 

послуг у засобах масової комунікації. 

У видавничій галузі ця унікальна технологія управління масовою 

свідомістю і купівельною поведінкою людей може бути використана і як спосіб 

рекламування невидавничої продукції, і як спосіб інформування про видавничу 

продукцію. Перший напрям поступово впроваджується в бізнесову практику 

країн східноєвропейського регіону (видавництвами «АСТ», «Эксмо», «Астрель», 

«Харвест», «Росмен-Пресс», «Фолио», «Питер»), тоді як другий залишається 

малопоміченим. 

Аналіз сучасних творів засвідчив, що прихована реклама найчастіше 

трапляється в масовій та дитячій літературі, менше — у навчальній. 

Здійснено поділ літературного продакт плейсмент за типом інтегрованості в 

текст, відповідно до якого виокремлено три види продакт плейсмент 

повідомлень:  

 повністю інтегроване — рекламне повідомлення є внутрішньотекстово 

інтегрованим з метою розчинення в сюжеті; 

 частково інтегроване — рекламне повідомлення розміщене в 

заголовковому комплексі твору; 

 неінтегроване — рекламне повідомлення має позатекстове розміщення. 

Цікавою, але також недостатньо затребуваною у видавничій справі 

східноєвропейського регіону інновацією є буктрейлер — відеоролик, створений з 

метою ознайомлення аудиторії з конкретною видавничою продукцією через її 

візуалізацію. 

Польська та російська видавничі практики демонструють позитивну 

динаміку використання цього різновиду відеореклами. У Росії буктрейлери 
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розміщуються, крім відеохостингів та соціальних мереж, ще й на ресурсах 

провідних видавництв («Эксмо», «Азбука», «Махаон»). Натомість у Білорусі та 

Україні видавці скептично ставляться до потенційних можливостей цієї 

інновації.  

Одним із найзначніших інноваційних ринкових і технологічних трендів 

початку ХХІ ст. є соціальні мережі — платформи, онлайн-сервіси або веб-сайти, 

призначені для налагодження, відображення та організації соціальних взаємин. 

Новітня форма реалізації активної позиції постала з впровадженням 

технологічної моделі Web 2.0. 

Проникнення соціальних мереж на ринок країн східноєвропейського регіону 

спричинило появу нового маркетингового інструменту для просування 

підприємства, продукції: соціальні мережі уможливили багаторівневі 

комунікації — видавців і читачів, читацьких спільнот та ін. Сучасні видавництва 

та книготорговельні організації країн східноєвропейського регіону представлені 

в соцмережах неоднаково, найбільшу зацікавленість цим інноваційним сервісом 

демонструють представники бізнесу з Польщі та Росії, найменшу — Білорусі. 

Найчастіше видавничі організації використовують такі ефективні 

інструменти просування в соціальних мережах: соціальні плагіни (кнопки 

«Like», «Мені подобається», блоки коментарів, кнопки переходу на різні сайти з 

використанням аккаунтів у соціальних мережах), групи за інтересами 

(наприклад, в «Однокласниках» існують близько 50 груп книгоманів), спільноти 

(основний інструмент просування соціальної мережі ВКонтакті, де видавництво 

має приділяти особливу увагу просуванню бренда, автора, серії, окремої книги), 

таргетована реклама (повинна враховувати не тільки стать і вік споживача, а 

найбільше зосереджуватися на його вподобаннях), інтеграція з зовнішнім 

сайтом, анонсування у популярних користувачів, система відгуків. 

Осмислені перспективні концептуальні підходи до книговидання та 

розроблені відповідні моделі роботи видавництв із книгою як товаром. Також 

виявлені проблеми і дисбаланси, які заважають впровадженню інновацій 

у видавничі практики і стримують трансформації галузі. 
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Видавничі практики східноєвропейських країн, передовсім пострадянських, 

демонструють певну відданість успадкованій із радянських часів моделі «Книга 

як апріорі затребуваний продукт», заснованій на переконанні, що будь-яка 

видана книга має шанс знайти свого читача. Цей антимаркетинговий підхід 

сьогодні безперспективний. 

На підставі вивченого досвіду лідерів галузі та існуючих у ній трендів 

розроблено перспективні моделі книговидавництва: 

Перша модель «Унікальна книга» передбачає інтерпретацію книги як 

унікального продукту, що можливо досягнути різними шляхами: застосуванням 

поліграфічних технологій та унікальних дизайнерських рішень (книги ручної 

роботи, книги-іграшки); випуском нішевих видань (вузькоспеціалізовані 

видання); творенням книги як ексклюзивного подарунку (подарункові видання).  

Друга модель «Книга — інформаційний привід» — випуск книги як 

інформаційний привід (приналежність її до лінійки продукції певного бренду або 

її виняткова інформаційна чи естетична важливість). Тут головною є досконало 

побудована комунікаційна модель виведення видання на ринок, його 

представлення читачеві. 

Третя модель «Популярна книга» — витлумачення книги як популярного 

продукту, адресованого масовому читачеві, на підставі трендбрендової 

філософії. Досягнення результату від застосування даної моделі відбувається 

завдяки правильному поєднанню потенційних можливостей бренду, автора, 

видавництва. Другий різновид даної моделі — це прив’язування видавничої 

продукції до певного бренду (розміщення на обкладинці кадрів із фільму, 

пов’язаність з іменем відомого персонажа, публікування сценаріїв фільмів та 

мультфільмів). 

Стримуючими для розвитку видавничої галузі східноєвропейського регіону 

факторами є нерозв’язані проблеми і негармонізовані дисбаланси. Серед 

найважливіших галузевих проблем: зменшення попиту на друковану книгу, 

низький попит видавців на технологічну модернізацію, труднощі роботи з 

різноформатним контентом та ін. 
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Виділено і проведено компаративний аналіз галузевих дисбалансів, які 

суттєво впливають на мобільність і ефективність видавничого ринку: 

 законодавчі (податковий, митний, правовий, законодавча база щодо 

фінансування бібліотек); 

 структурні (диспропорції між кількістю видавців і розповсюджувачів 

видавничої продукції, їх територіальна розпорошеність, між кількістю виданої 

продукції та асортиментом книгорозповсюджувачів; низький рівень уваги до 

запитів читачів щодо затребуваності електронних видань та «книг на 

замовлення» та ін.); 

 комунікаційні (відсутність сайтів видавництв або неактуальність 

розміщеної там інформації, низький рівень представленості видавництв в 

універсальних та спеціалізованих соціальних мережах, недостатнє інформування 

читачів про книжкові новинки, неврахування реальних читацьких запитів та 

потреб). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проблематика інноватики привертає увагу теоретиків і практиків 

видавничої діяльності, оскільки впровадження концептуально нових ідей 

у творення різножанрової друкованої, електронної і трансмедійної продукції вже 

сьогодні детермінує й має потенціал детермінувати в подальшому як цілий 

ландшафт світового видавничого ринку, так і функціонування окремих його 

суб’єктів. 

Становлення інноватики відбувалося еволюційно. Розпочавшись із 

уведеного Й Шумпетером поняття «нових комбінацій» на позначення 

принципово нових процесів в економічному розвитку, що співіснують із 

старими, інноватика поступово оформилася в галузь знань про сутність 

інноваційної діяльності, організацію та управління інноваційними процесами. На 

сьогодні засадничими для її осмислення є концепції Й. Шумпетера, П. Друкера 

та Ф. Котлера, праці яких акумулюють ключові її положення, зокрема 

тлумачення її як прориву на новий рівень у певній суспільній царині. 

Теоретичної й практичної рефлексії потребують також історико-культурологічні 

концепції П. Сорокіна, теорії економічного розвитку через інновації 

Й. Шумпетера та Б. Твісса, теорія «дифузії інновацій» Е. Роджерса. 

Здійснено й певні розрізнені кроки до розробки видавничої інноватики. 

Теорія масових комунікацій М. Мак-Люена, теоретична модель автоматизованих 

редакційно-видавничих систем В. Різуна, концепція інновації як стратегії 

функціонування видавничого ринку В. Теремко, концепція трансформації 

книговидання в цифрову епоху  Дж. Б. Томпсона, теорія медіа-диверсифікації і 

концепція електронної книги Р.Дарнтона та концепція книги як історії 

технологій Н. Ховарда, праці М. Галенко, Л. Зіміної, Я. Котляревського, 

С. Курашової, Д. Степаненко теж є підґрунтям для цілісного дослідження 

видавничої інноватики. 

2. Східноєвропейський регіон — це геополітичне поняття, вжите на 

позначення зведеного кластера, що формується завдяки неоднорідному 



 

 

376 

об’єднанню сукупності підкластерів-країн на основі схожої фінансово-

економічної архітектури, в яких відбулися хронологічно близькі та історично 

подібні політичні зміни. Його географічні рамки були визначені відповідно до 

документа ООН «Standard Country and Area Codes Classifications: Composition of 

macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected 

economic and other groupings», згідно з яким до східноєвропейського регіону 

входить 10 країн: Білорусь, Болгарія, Чеська республіка, Угорщина, Польща, 

Республіка Молдова, Румунія, Російська Федерація, Словаччина, Україна. 

Попри існування спільних рис у розвитку видавничої галузі, 

східноєвропейський регіон не є гомогенним за відповідним досвідом — 

спостерігаємо унікальні особливості видавничих ринків його країн і їхніх форм і 

шляхів впровадження інновацій. Це спонукало на підставі вивчених 

статистичних матеріалів виокремити для дослідження найбільш дотичні за 

досвідом видавничі ринки таких країн, як Білорусь, Польща, Росія, Україна із 

застосуванням досвіду країн Західної Європи та США, які є законодавцями 

інноваційних практик. 

Видавнича галузь кожної з аналізованих країн східноєвропейського регіону 

демонструє низку галузезмінних актуальних трансформацій, які суттєво 

впливають на її розвиток, проте в кожній країні явища і процеси монополізації, 

інтернаціоналізації, диверсифікації бізнесу, різноформатної конвергенції, 

транснаціоналізації, цифрової революції перебігають з різною інтенсивністю. 

3. Новий етап формування видавничої справи східноєвропейського регіону 

(на прикладі Білорусі, Польщі, Росії, України) розпочався у 1990-ті рр. і був 

пов’язаний зі зміною суспільно-політичних устроїв країн (Оксамитові революції 

1989 р. та розпад СРСР у 1991 р.), що призвело до трансформацій 

макроекономічної моделі регіону, національних економік, зокрема переходу від 

планового розвитку до конкурентоорієнтованих ринкових моделей. Лібералізація 

системи централізованого управління (розпочата ще в 1980-і рр.) була розширена 

упровадженням механізмів приватизації підприємств, зокрема й у галузі 

книговидання та книгорозповсюдження, спонукою до економічної активності 
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населення, в тому числі й спрямованою на започаткування нових видавничих 

структур. Зникнення централізованої мережі книгорозповсюдження, що 

спровокувало потребу в зародженні нової мережі незалежних суб’єктів ринку. 

На початок 1990-х рр. припало інтенсивне впровадження технологічних 

новацій: комп’ютеризації, поширення інтернету, що розпочало відлік нового 

етапу розвитку видавничого ринку східноєвропейського регіону.  

4. Інновації у видавничій справі визначаємо як впровадження новацій у 

діяльність суб’єктів видавничого ринку, результатом чого є створення або 

вдосконалення продукту, сервісу, виробничого процесу, способу 

розповсюдження. 

Від зазначеного кореневого поняття теорії видавничої інноватики 

розбудовується гніздо понять, конкретніших за обсягом значення: радикальні 

інновації; організаційно-структурні інновації, продуктні інновації, дистрибуційні 

інновації, промоційні інновації та ін. 

Значення інновацій для видавничої галузі полягає в тому, що вони 

запускають її трансформації, діють як каталізатор подальшого ефективного 

розвитку, а в умовах системної суспільної кризи виступають основою 

продуктивного інструментарію антикризових заходів. Таким чином, інновації у 

видавничій справі — це не тільки джерело виживання галузі у складних 

суспільних умовах, а й чинник набуття нею економічної сталості та потенціалу 

зростання. 

Залучення арсеналу інновацій у щоденні практики видавництв, 

поліграфічних підприємств, книготорговельних фірм зумовлює збереження 

їхньої значеннєвої ємності як суб’єктів видавничого ринку і внаслідок набуття 

конкурентної переваги спричинює закріплення на лідерських позиціях, 

зміцнення бренду, розширення аудиторії, капіталізацію бізнесу. 

5. Класифікуванням інновацій у загальній теорії інновації займалися Я. Ван 

Дейк, Г. Менш, П. Завліна, О. Пригожин, Д. Степаненко, а в теорії видавничої 

справи відповідну спробу зробив В. Теремко. 
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У дисертації запропонована авторська фасетна класифікація видавничої 

інноватики, яка дозволяє комплексно та в різних площинах осмислювати 

трансформації видавничої галузі: 

за інтенсивністю впровадження: еволюційні; радикальні; комбінаторні; 

за місцем / середовищем впровадження інновації у видавничій сфері: 

комунікаційні (організаційні, структурні, управлінські, продуктні); технологічні 

(власне технологічні інновації, інноваційні технології, інноваційні сервіси); 

ринкові (дистрибуційні, промоційні); 

за характером відповідності видавничому прототипу: первинні, замісні, 

архаїчні інновації;  

за рівнем впровадження у видавничу галузь: базові, інтегруючі, 

псевдоінновації; 

за впливом на видавничу галузь: прямі, непрямі, комбіновані інновації. 

6. У видавничій справі східноєвропейського регіону періоду 1991–2014 рр. 

інноваційні процеси характеризувалися різною інтенсивністю впровадження, 

тобто мірою і темпами проникнення відповідних новацій у структури 

видавничої, поліграфічної та книготорговельної діяльності, а також 

кардинальністю спричинених змін: спостерігалися еволюційні, радикальні та 

комбінаторні інновації. Перші (еволюційні) підпорядковані суспільним 

потребам, технологічним можливостям галузі і проявляються в поступовому 

оновленні, темпи впровадження якого не відповідали реальним очікуванням і 

потребам. Другі (радикальні) мають коротший інноваційний лаг (період між 

появою новації та її освоєнням) і викликають глибинні трансформації базових 

елементів видавничої справи.  

Найбільш орієнтованими на радикальне оновлення галузі виявилися 

видавничі ринки Польщі та Росії, де спостерігається рішуча відмова від 

попередньої моделі ведення бізнесу та постійне експериментування з новітніми 

інструментами й механізмами («WSiP», «Wolters Kluwer», «Świat książki», 

«АСТ», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер»). Водночас у видавничій 

галузі Росії певні суб’єкти підприємницької діяльності працюють за старими 
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моделями. В Україні спостерігаємо відсутність системного впровадження 

інновацій, їх хаотичність та спорадичність, що посилює процеси стагнації, 

пов’язано це з домінуванням комбінаторних інновацій та вибірковим їх 

впровадженням або і відторгненням суб’єктами видавничої галузі. Білоруські 

видавці, поліграфісти та книгорозпосюджувачі найбільше законсервували 

попередні моделі діяльності, і демонстровані ними зміни є еволюційними й 

поодинокими. 

7. За місцем впровадження у видавничій сфері інновації поділяються на 

комунікаційні, технологічні та ринкові. Цей комплекс змін обумовлює як 

актуальні трансформації ландшафту східноєвропейського видавничого ринку, 

так і тенденції його розвитку. 

Новації, пов’язані з трансформаціями кадрових, організаційних, 

управлінських, функціональних моделей, комунікаційних форматів взаємодії 

видавництв, друкарень, книжкових мереж і магазинів, суб’єктів видавничої 

справи і читачів, інтерпретації видавничого продукту в суспільстві — це 

комунікаційні інновації. 

У період 1991–2014 рр. видавнича справа у Східній Європі набула нової 

ідеології — перетворилася в креативну індустрію. Її функціональна парадигма 

зводиться до двох базових ролей: бізнесової і культурницької, що покладає на 

суб’єктів подвійну соціальну відповідальність перед суспільством: в економічній 

площині та ментальній. 

Як креативна індустрія, видавнича галузь виробляє книжкові продукти й 

породжує смисли. Вона розвивається разом із становленням інформаційних 

суспільств, «економіки знань» в Україні, Білорусі, Росії та Польщі, підхоплюючи 

всі нові тренди дигіталізації й водночас просуваючи їх. 

Суб’єкти видавничої справи із Східної Європи потрапляють у конкурентне 

середовище глобального світового ринку, здобуваючи на ньому великі 

можливості й не менші виклики. Найбільш адаптивними виявилися в цій 

ситуації польські видавці («WSiP», «Wolters Kluwer», «Świat książki») великою 
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мірою завдяки клієнтоорієнтованому підходу, який сьогодні стає найбільш 

ринково перспективним. 

Видавнича галузь зазнала докорінних змін через структурно-організаційне 

переформатування. Завершилася монополія держави щодо стратегії розвитку 

видавничої галузі — на сучасному етапі видавництво сприймається як суб’єкт 

ринкової діяльності й не підпорядковується тотально державі. Розширилися 

можливі варіанти форми власності підприємств: від тільки державної до 

державної, приватної, колективної, тощо. Постійно трансформуються моделі 

організації видавничої діяльності: від традиційної радянської багатовідділової 

редакції замкнутого циклу до конвергентної редакції та маленького видавництва 

зорієнтованого на аутсорсингову модель співпраці до автора-видавця чи 

видавництва творчої майстерні.  

Продуктні інновації пов’язані з новими концептуальними інтерпретаціями 

видавничого продукту як цілісної змістоформи (ґештальту, смислообразу). Із 

контентного погляду йдеться про концептуальне розширення тематичної 

палітри, залучення раніше заборонених тем і сюжетів, ідейних акцентів, що 

визначено як здобуттям державності аналізованими країнами, зміною в них 

політичних систем, так і запитами, інформаційними інтересами ціннісно 

диференційованої читацької аудиторії. Із дизайнерського погляду продуктні 

інновації полягають у практичній реалізації концепції комунікаційного 

дизайну — творення комунікаційно активного образу книжкового продукту, 

здатного до інтеракцій з читачем на рівні перцептивно чіпких форматів, 

композицій, матеріалів, технологій тощо. 

8. Технологічні інновації оцінені як зміни, викликані впровадженням 

досягнень науково-технічного прогресу; технологічне переоснащення галузі, що 

призводить до генерування нових продуктів і цінностей, підходів до процесу 

творення книги. 

Технологічні інновації у книжковій справі породжують новітні технології 

творення і дистрибуції книжки, клієнтські сервіси, інноваційні книжкові 

продукти.  
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Поява електронних видань, інтерактивних видань, звукових видань — 

принципово нових видавничих продуктів змінила уявлення про книгу: вона 

постала мобільною, креативною і зручною в користуванні. Зміна матеріальної 

суті спровокувала зміну епістемологічної суті книги: її контент почав апелювати 

до різних органів чуття, діяти на свідомість кліпово, фрагментарно, задаючи нові 

формати сприйняття й осмислення інформації. 

Затребуваним такий продукт виявився на ринках Польщі, Росії та України, 

тоді як білоруський ринок виявив найменший сплеск активності видавців та 

інтерес читачів. 

Новітня евристична суть книги найбільшою мірою виявилася 

в інтерактивності, яку інтерпретовано в трьох ключових аспектах: 

ідеологічному — максимізація споживчого вибору медіатекстів, 

представлення книги як водночас джерела інформації, розваг і мотиватора 

відчуттів; 

техніко-технологічному — можливість читача обирати формати перегляду 

текстів, зображень, відео-, аудіоелементів; 

стратегічному — спростування уявлення про книгу як обмежене рамками 

авторського тексту джерело знань, надавання можливостей читачеві 

отримувати додаткові матеріали, які можуть розширювати або пояснювати 

основний текст. 

Суттєвий вплив на видавничий ринок мали інноваційні технології —зміни 

складників процесу творення друкованого продукту без зміни основної 

технології виробництва. 

Запропонована класифікація інноваційних технологій за критерієм їх 

застосовування у видавничій практиці: технології передавання даних, технології 

портативної електроніки, комп’ютерні технології. 

Зазначені технології суттєво вплинули на функціонування галузі: змінилися 

виробничі процеси після впровадження комп’ютерних технологій у видавничу 

галузь; спростилися процеси виготовлення видавничого продукту, збільшилися 

технологічні можливості для обробки текстової і графічної інформації; 
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змінилися способи друкування й створення конкретних видавничих продуктів 

(книги з доповненою реальністю, електронні видання); відбувся перерозподіл 

функціональних обов’язків співробітників видавництв і друкарень тощо. 

До трансформацій східноєвропейського видавничого ринку спричинилося 

поширення портативної електроніки — різноформатних електронних пристроїв, 

що мають зручний до користування формфактор і здатні до автономного 

функціонування (лептопів, планшетів, смартфонів, електронних книг тощо). 

Кожен із таких пристроїв може виконувати обробку, зберігання і передавання 

інформації, відтворення видань для перегляду читачем, програвання аудіофайлів, 

що відкрило видавцям простір для нових каналів надавання контенту читачеві. З 

іншого боку, розповсюдження книжкового контенту в пострадянських країнах 

наражається на проблему несанкціонованого копіювання й розповсюдження 

відповідних файлів. Також невирішеною залишається проблема сумісності 

платформ: в умовах східноєвропейського ринку, де відсоток власників Apple 

iPad та Apple iPhone є низьким, такі проекти часто є ризикованими. 

Нові інноваційні сервіси (друк на вимогу та сервіс самопублікації) 

виявились недостатньо затребуваними видавцями, водночас викликали 

зацікавлення серед книгорозповсюджувачів та авторів. 

9. Ринкові інновації — зміни, пов’язані з освоєнням нових сфер і способів 

реалізації та просування видавничого продукту, а також створенням принципово 

нових ринків. 

Трансформації східноєвропейського видавничого ринку відбулися 

насамперед через його переорієнтацію на маркетингові практики, задоволення 

потреб читачів, а водночас на виховання читацьких смаків і розвиток читацької 

культури. Зазначений поворот пов’язаний із застосуванням дистрибуційних і 

промоційних інновацій. 

Дистрибуційні інновації — це нові та кардинально оновлені способи 

продажу видавничої продукції, що постали внаслідок руйнування 

централізованої системи книгорозповсюдження і виникнення потреби 

в дистанційних покупках книжки в умовах дигіталізації медіакомунікацій. 
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Найбільш перспективними інноваційними способами книгорозповсюдження є 

книжковий клуб та книжковий інтернет-магазин. Більше застосування на 

видавничих ринках України, Білорусі, Росії та Польщі здобула друга інновація, 

що можна пояснити відносно простішим інструментарієм реалізації проекту 

книжкового інтернет-магазину. 

Книжковий клуб, як дистрибуційна інновація, заснований на ідеї гуртування 

кола читачів, котрі мають спільні інтереси, постійно цікавляться книжковими 

новинками, зацікавлені в зустрічах з авторами і видавцями. Регіональна 

особливість видавничого східноєвропейського ринку — домінування 

універсальних книжкових клубів («Клуб сімейного дозвілля» (Україна), «Клуб 

Любителей Книги» (Білорусь), «Swiat książki» (Польща)), тоді як у країнах 

Західної Європи поширеними є клуби з чіткою спеціалізацією. 

Соціально орієнтованою дистрибуційною інновацією є також книжковий 

інтернет-магазин. Його функціонування спрямоване на максимально комфортне 

обслуговування читача, що доводить робота «Mystery.by» (Білорусь), 

«LikBez.by» (Білорусь), «OZ.by» (Білорусь), «Ozon» (Росія), «ЛитРес» (Росія), 

«Yakaboo» (Україна), «Świat książki» (Польща) та ін. Як і книжкові клуби, 

інтернет-магазини залежно від асортименту книги поділяються на універсальні і 

спеціалізовані; також працюють із супутніми товарами, що додатково привертає 

увагу споживачів. Вторинні і первинні дослідження засвідчили розширення 

асортименту книжкових інтернет-магазини, поліпшення сервісу, а також 

зростання довіри читачів і готовності до покупок.  

У межах аналізу промоційних інновацій розглянуто рекламні видавничі 

інноваційні промоції (продакт-плейсмент, буктрейлер) і мережеві видавничі 

промоції (мережева комунікація, соціальні мережі, спеціалізовані соціальні 

мережі).  

Встановлено значеннєву ємність рекламних видавничих інноваційних 

промоцій для привернення уваги до бренду видавництва, видавничої продукції і 

формування ненав’язливого  комунікування з читачем через вмонтовані у текст 
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звукові, зорові, текстові повідомлення-символи, а також через 

відеоповідомлення, які сприяють творенню унікального тексту-емоції про книгу. 

Визначено особливості мережевих видавничих промоцій, що полягають у 

представленні через соціальні мережі (Facebook, ВКонтакті, Однокласники) 

загальної інформації про видавництво, автора, видавничий продукт, а також у 

можливості отримати безпосередній зворотній зв'язок з читачем. Проаналізовано 

специфіку комунікаційної і рекламної активності в спеціалізованих соціальних 

мережах «Booksrer.by» (Білорусь); «Reader2», «LiveLib», «Книгоблог», «Библа», 

«Либриссимо» (Росія); «Book.ua», «Findbook.com.ua» (Україна). 

На основі аналізу видавничих ринків було виявлено причиново-наслідкові 

зв’язки, що визначають якість впроваджених інновацій у видавничій діяльності в 

економічному і соціальному аспектах. Доведено їх контексточутливість. 

10. Результати дослідження засвідчили як контекстозалежність актуальних 

трансформацій видавничої галузі східноєвропейського регіону загалом, так і 

контекстозалежність ефективності впровадження інновацій на рівні 

національних ринків та окремо взятих їхніх суб’єктів. 

Продуктивність кожної інновації у видавничій галузі визначається 

політичними, соціально-економічними, культурними контекстами, що й пояснює 

різні темпи модернізації книжкових ринків України, Білорусі, Росії та Польщі.  

Визначено детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях 

видавничої діяльності: 

зовнішні детермінанти визначаються через контекстотвірний вплив 

довколишніх систем та їх інструментів: процеси глобалізації, інтеграції і 

кооперації, конкретно-історичних, територіальних умов та галузеві: технологічні 

(новітні технології виробництва видавничої продукції, технології для оптимізації 

виробничого процесу, платформи для поширення контенту, новітні технології 

поширення інформації та комунікування, що базуються на ефективному 

використанні комп’ютерних, електронних та мережевих інструментів), 

комунікаційні (оновлення методів та інструментів представлення та 
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позиціонування видавництва, а також спілкування видавництва з потенційним 

читачем; 

ідеологічні детермінанти: стратегія вироблення національно детермінованої 

ідеологічної константи, концентрації, соціалізації видавництв, зміна рецептивної 

моделі читача та самого читача як синтезу «людини аудіала» та «людини 

візуала», інтеграція книговидання в систему масмедіа. 

Стримуючими для розвитку видавничої галузі східноєвропейського регіону 

факторами є нерозв’язані проблеми і негармонізовані дисбаланси. Серед 

найважливіших галузевих проблем: зменшення попиту на друковану книгу, 

низький попит видавців на технологічну модернізацію, труднощі роботи з 

різноформатним контентом та ін.  

Серед галузевих дисбалансів, які суттєво впливають на мобільність і 

ефективність видавничого ринку: 

законодавчі (податковий, митний, правовий, законодавча база щодо 

фінансування бібліотек); 

структурні (диспропорції між кількістю видавців і розповсюджувачів 

видавничої продукції, їх територіальна розпорошеність, між кількістю виданої 

продукції та асортиментом книгорозповсюджувачів; низький рівень уваги до 

запитів читачів щодо затребуваності електронних видань та «книг на 

замовлення» та ін.); 

комунікаційні (відсутність сайтів видавництв або неактуальність розміщеної 

там інформації, низький рівень представленості видавництв в універсальних та 

спеціалізованих соціальних мережах, недостатнє інформування читачів про 

книжкові новинки, неврахування реальних читацьких запитів та потреб). 

Найбільш сприятливими є умови розвитку видавничої справи у Польщі, де 

створені сприятливі умови оподаткування, інвестиційно привабливий клімат, 

більшою мірою забезпечені умови захисту інтелектуальної власності, 

налагоджена система популяризації читання та створені відповідні інститути 

(Instytut Książki) тощо. Російська влада протягом останніх десятиліть теж 

докладала значних зусиль для підтримки своєї книжкової галузі, вбачаючи в ній 
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потужний інформаційний ресурс для побудови своєї національної ідеї. Менш 

сприятливими були умови для розвитку українського та білоруського 

видавничих ринків, особливо з огляду на експансію російської книги. 

11. Видавнича галузь східноєвропейських країн, що позиціонуються як 

країни з т. зв. висхідною економікою, повинна бути спрямована на тотальну 

реструктуризацію видавничої діяльності й утвердження моделі креативного 

ведення бізнесу, засадничими компонентами якої є високі технології, інноваційні 

та модернізаційні процеси. 

На підставі вивченого досвіду лідерів видавничої галузі 

східноєвропейського регіону визначено перспективні моделі книговидавництва: 

«Унікальна книга» — передбачає інтерпретацію книги як унікального 

продукту, що можливо досягнути різними шляхами: застосуванням 

поліграфічних технологій та унікальних дизайнерських рішень (книги ручної 

роботи, книги-іграшки); випуском нішевих видань (вузькоспеціалізовані 

видання); творенням книги як ексклюзивного подарунку (подарункові видання).  

«Книга — інформаційний привід» — випуск книги як інформаційний 

привід (приналежність її до лінійки продукції певного бренду або її виняткова 

інформаційна чи естетична важливість). Тут головною є досконало побудована 

комунікаційна модель виведення видання на ринок, його представлення 

читачеві. 

«Популярна книга» — витлумачення книги як популярного продукту, 

адресованого масовому читачеві, на підставі трендбрендової філософії. 

Досягнення результату від застосування даної моделі відбувається завдяки 

правильному поєднанню потенційних можливостей бренду, автора, видавництва. 

Другий різновид даної моделі – це прив’язування видавничої продукції до 

певного бренду (розміщення на обкладинці кадрів із фільму, пов’язаність з 

іменем відомого персонажа, публікування сценаріїв фільмів та мультфільмів). 

Напрям видавничої інноватики потребує подальшої розробки у теоретичній 

та практичній площинах. У теоретичній площині необхідно провести вивчення 

інновацій за характером відповідності видавничому прототипу, за рівнем 
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впровадження у видавничу галузь та за впливом на неї. У практичній площині 

подальшого аналізу потребують ринкові та комунікаційні інновації, що 

дозволять сформулювати ключові стратегії подолання видавничої кризи. 

Особлива увага, у зв’язку з посиленням попиту на візуалізацію інформації, 

повинна бути зосереджена на вивченні технології додаткової реальності у 

книговиданні. Перспективним напрямком дослідження також є визначення 

впливу хмарних технологій на трансформацію книговидання і 

книгорозповсюдження. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ВИДАВНИЧИХ ІННОВАЦІЙ  

Додаток А1. 

Таблиця 1. Тлумачення поняття інновація респондентами 

 

Слова-синоніми до поняття інновація Кількість респондентів (%) 

Не фахівці видавничої галузі 

Інновація як нововведення 56 % 

Не знаю, що таке інновація 44 % 

Майбутні фахівці видавничої галузі спеціальності «Видавнича справа і редагування» 

Інновація як нововведення  48 % 

Інновація як новація  26 % 

Інновація як нове 11 %, 

Інновація як вдосконалення 9 %, 

Інновація як переформатування 6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А2 КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ 

Схема 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ (авторська розробка) 
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Додаток А3. 

ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ 

Схема 2. Типологічна класифікація теорій інновацій 
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Додаток А4 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 

Діаграма 1. Ставлення експертів до технологічних інновацій 
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Діаграма 2. Технологічні інновації,  

які застосовуються у видавництві експертів 
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Додаток Б 

КОМУНІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА  

 

Додаток Б1 

КАНАЛИ СПІЛКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ВИДАВНИЧОЇ ГАЛУЗІ З ЧИТАЧЕМ 

Таблиця 2. Канали спілкування суб’єктів видавничої галузі з читачами 

 

Канали 

спілкування  

Кількість у % 

Україна Білорусь Польща Росія 

Сайт видавництва 50 23 95 64 

Аккаунт у мережі   21 7 54 44 

Інші канали комунікації 26 37 25 32 

Книжковий ярмарок або форум 22 37 56 58 

Авторські зустрічі і автограф-сесії 15 9 45 37 

 

 

 

 

Додаток Б2 

ВИДАВНИЦТВА В ІНТЕРНЕТІ (за даними експертного опитування) 

Таблиця 3. Присутність видавництв  в інтернеті
69

 

Способи присутності  видавництв в 

інтернеті 

Видавництва  (%) 

Білорусь Польща Росія Україна 

Активна підтримка власного сайту 12 89 78 52 

Просування в соціальних медіа 5 91 60 46 

Ведення блогів і чатів 3 67 41 22 

Реклама в інтернеті 22 93 65 27 

Робота з відеохостингами 5 57 34 11 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Джерело: власне експертне опитування видавців 
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Додаток Б3 

Джерела отримання інформації про книги % респондентів 

(Результати власного телефонного опитування 700 респондентів) 

 

Джерела отримання 

інформації про книги 

Західний Центральний Південний Східний 

Інформація з рекламної 

продукції 

23 37 30 25 

Поради друзів та 

родичів 

64 46 49 62 

Інформація з мережі 

Інтернет 

8 10 10 8 

Повідомлення у ЗМІ 2 3 5 2 

Дані на сайті 

видавництва 

3 4 6 4 
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Додаток Б4 

Комунікаційний дизайн: інтерактивність видань 

 



 

 

446 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

447 

Додаток Б5 

Комунікаційний дизайн: книга з гіпертекстом 

Джонатан Сафран Фоєр  
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Додаток Б6 

Комунікаційний дизайн: книга-фільтр 
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Додаток Б7 

Комунікаційний дизайн: їстівна книга 
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Додаток Б8 

Комунікаційний дизайн: книга з ефектом присутності 
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Додаток Б9 

Комунікаційний дизайн: книга Well Done 
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Додаток Б10 

Комунікаційний дизайн: тривимірні книги Б. Лакомба 
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Додаток Б11 

Комунікаційний дизайн: книга-сувій 
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Додаток В ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ-КВЕСТИ 

Додаток В1. Електронні книги-квести 

http://quest-book.ru/gamebook/heartofice 

 

 
 

 

Додаток В2 Електронні книги-квести 

http://skazka-side.narod.ru 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fquest-book.ru%2Fgamebook%2Fheartofice&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvjaIPPKGXJIqCMgWpNbp_hUoJsQ
http://skazka-side.narod.ru/
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Додаток В3 Електронні книги-квести 

http://quest-book.ru/forum/gamebook/africa/ 

 
 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fquest-book.ru%2Fforum%2Fgamebook%2Fafrica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFxA-Z2tcw-dTDt36eFFRZzkPG2w
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Додаток В4 Електронні книги-квести 

 

http://quest-book.ru/gamebook/genesis/ 

 

http://quest-book.ru/gamebook/genesis/
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Додаток В5 Електронні книги-квести 

http://quest-book.ru/online/ 

 

 

http://quest-book.ru/online/
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Додаток В6 Електронні книги-квести 

 

http://book.net.ua 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://book.net.ua/
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Додаток Г  

РИНОК ПРОДУКТНИХ ІННОВАЦІЙ  

 

Додаток Г 1 

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ У СВІТІ 

Діаграма 3. Частка ринку електронних книг у  країнах світу, % 
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Додаток Г2 

ЕЛЕКТРОННА КНИГА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ (за даними первинного анкетування) 

 

Діаграма 4. Тлумачення терміна електронна книга (% респондентів) 

(в моєму розуміння електронна книга – це) 

70
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Діаграма 5. Пристрої для читання електронних видань (% респондентів) 

(якими пристроями Ви користуєтесь для читання електронних видань?) 
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Діаграма 6. Зручна для читання на електронній книзі література (% респондентів) 

(яку літературу зручно читати у форматі електронного видання?) 
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Діаграма 7. Незручна для читання на електронній книзі література (% респондентів) 

(яку літературу не зручно читати у форматі електронного видання?) 
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15%
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Діаграма 8. Існування на українському ринку електронної книги як виду видання 

(% респондентів) 

(Чи є в Україні електронна книга як вид видання?) 
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Діаграма 9. Канали продажу електронних книг (% респондентів) 

(Назвіть канали продажу електронних видань) 
 

 

14%

6%

38%

42%

універсальний

книжковий інтернет-

магазин

спеціалізований

інтренет-магазин

неавторизовані

ресурси Інтернету

інші канали

 
 

 

 

 

 

 

Діаграма 10. Переваги користування електронною книгою  (% респондентів) 

(У чому полягає зручність користування електронною книгою?) 
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Діаграма 11. Послідовність виходу електронного і друкованого видань  (% респондентів) 

(Коли має виходити електронне видання після виходу друкованої новинки на видавничий 

ринок?) 

45%

13%

24% 18%
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до виходу друкованої

книги

паралельно з виходом
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друкованої книги 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г3 ПРОГРАМИ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ 

Назва програми 
Назва операційної 

системи 

Тип портативної 

електроніки 

Тип 

доступу 

Наявність 

бібліотеки 
Формати 

AlReader 2.5 Windows  ПК Freeware  відсутня  

CoolReader 3 Windows, Linux, 

Mac, Symbian, 

iOS, Android 

ПК,  

Смартфон 

GPL відсутня epub, tcr, html, fb2, txt, rtf  

BookSeer Windows  ПК Freeware  присутня txt, html, rtf, doc, fb2 

FBReader Windows, Linux, 

Android 

ПК,  

Смартфон 

Freeware  відсутня txt, html, palmdoc, rtf, ms word, 

chm, ztxt, oeb, fb2, openreader 

Haali Reader 2 Windows  ПК Freeware  відсутня fb2, txt 

Ice Book Reader 

Professional 

Windows  ПК Freeware  присутня txt, html, xml, rtf, ms word, pdb, 

prc, tcr, lit, chm, fb2 

WinDjView Windows  ПК Freeware  відсутня djvu 

Adobe Reader Windows,Linux, 

MacOS,Android 

ПК Freeware  відсутня pdf 

Brava Reader Windows  ПК Freeware  відсутня pdf, csf, tiff 

eXPert PDF Reader Windows  ПК Freeware  відсутня pdf, csf, tiff 

Foxit Reader Windows  ПК Freeware  відсутня pdf 

Sumatra PDF Windows  ПК Freeware  відсутня pdf 

PDF-XChange Viewer Windows  ПК Freeware  відсутня pdf 



 

 

465 

Назва програми 
Назва операційної 

системи 

Тип портативної 

електроніки 

Тип 

доступу 

Наявність 

бібліотеки 
Формати 

ExRe Windows  ПК GPL  відсутня html, fb2, txt, rtf 

ToM Reader Windows  ПК GPL відсутня rtf, html, doc, txt 

BookReader Windows  ПК Freeware  присутня txt, doc, html, rtf, fb2, chm 

Book Reader Windows  ПК Платна присутня html, txt, rtf, pml, pdb и prc  

Macintosh Book 

Reader 

Windows,Linux, 

MacOS,iOS 

ПК Freeware  присутня fb2, rtf 

BookView Windows  ПК GPL  відсутня html, fb2, txt, rtf, doc 

Lexcycle Stanza Windows,MacOS ПК Freeware  відсутня amazon kindle, mobipocket, lit, 

palmdoc, doc, rtf, html, pdf 

Microsoft Reader Windows,  

Windows Mobile, 

iOS 

ПК,  

Смартфон 

Freeware  відсутня lit 

PyBookReader+ 

OrnamentBook 

Linux  ПК Freeware  присутня txt, fb2 

Tofu Apple MacOS, iOS ПК GPL відсутня rtf, doc, pdf 

AlReader 2 Windows Mobile КПК Freeware  присутня html, txt, rtf, fb2, pdb/prc 

(palmdoc, ztxt mode 1), tcr,  

doc, docx, odt, sxw, abw, zabw, 

rb, tcr, chm  
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Назва програми 
Назва операційної 

системи 

Тип портативної 

електроніки 

Тип 

доступу 

Наявність 

бібліотеки 
Формати 

Adobe Reader for  

Pocket PC 

Windows Mobile КПК Freeware  відсутня pdf 

PocketDjVu Windows Mobile КПК Freeware  відсутня djvu 

Smart DjVu Windows Mobile КПК Платна відсутня djvu 

Team One's Reader Windows Mobile КПК Платна відсутня html, mht, chm 

µBook Reader 2008 Windows Mobile КПК Платна присутня html, txt, rtf, pml, pdb и prc  

PocketXpdf Windows Mobile КПК Freeware  відсутня pdf 

smartReader Symbian Смартфон Freeware  відсутня fb2 

QReader Symbian Смартфон Freeware  відсутня txt, tcr, palm doc (.prc и .pdb), fb2 

ZXReader Symbian Смартфон Freeware  відсутня txt, fb2 

ShortBook iOS Смартфон Платна присутня 

(online+offline) 

fb2 

RuBooks iOS Смартфон Freeware  відсутня txt, rtf, fb2, html, doc, pdf, xls 

Stanza iOS Смартфон Freeware  Присутня 

(online+offline) 

amazon kindle, mobipocket, 

microsoft lit, palmdoc, microsoft 

word,  

rich text format, html, pdf... 



 

 

467 

Назва програми 
Назва операційної 

системи 

Тип портативної 

електроніки 

Тип 

доступу 

Наявність 

бібліотеки 
Формати 

iPhone BookShelf iOS Смартфон Платна присутня 

(online+offline) 

html, fb2, plucker, palmdoc, 

mobireader 

iPhone textReader iOS Смартфон Freeware  відсутня (non-drm) ereader, mobipocket, 

rtf, palmdoc, plucker, html,  

chm, pdb, prc, fb2 and text 

ebooks...  

XDjvu iOS Смартфон Платна відсутня djvu 

ReadManiac  Телефон (Java) GPL присутня txt 

Shasoft eBook   Телефон (Java) Freeware відсутня txt, rtf, doc, fb2 

MobiBook  Телефон (Java) Freeware відсутня txt 

MobiBrowser  Телефон (Java) Freeware відсутня txt 

MoBook  Телефон (Java) Freeware відсутня txt 

Djk-Microtext  Телефон (Java) Freeware відсутня txt 

Aldiko Book Reader Android Смартфон Freeware присутня pdf, epub and adobe drm 

BlueFire reader Android, iOS, Windows Смартфон Freeware присутня pdf, epub 

EbookDroid Android Смартфон GPL відсутня pdf, djvu, xps, cbr, fb2 

Google Play Books Android, iOS Смартфон Freeware присутня 

(online+offline) 

epub/pdf 
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Назва програми 
Назва операційної 

системи 

Тип портативної 

електроніки 

Тип 

доступу 

Наявність 

бібліотеки 
Формати 

Kobo Android Смартфон Freeware присутня  pdf, epub 

Kindle Android Смартфон Freeware відсутня amazon kindle 

Nook Android, iOS, Windows Смартфон Freeware присутня 

(online+offline) 

pdf, epub 

Mantano Ebook Reader Android Смартфон Freeware відсутня pdf, epub 

Moon+ Reader Android Смартфон Freeware присутня epub, txt, html, chm, fb2, umd 

PocketBook Reader Android Смартфон Freeware присутня 

(online+offline) 

pdf, epub, doc, docx, rtf, chm and 

html 

BitLit Android Смартфон Freeware присутня epub, pdf, mobi 



Додаток Г4 

ЗВУКОВІ ВИДАННЯ НА РИНКУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Таблиця 4. Ринок звукових книг Польщі 2007-2014 рр.
70

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість видавців аудіокниг 23 

 

31 43 55 72 90 113 110 

Кількість випущених 

аудіокниг 

400 1100 1420 1680 1960 2350 2730 3156 

Об’єм продаж (у млн. 

злотих) 

10,1 16,8 19,9 21,7 23,1 29,0 26,9 25.7 

Відсоткове зростання у 

кількості найменувань (%) 

233 175 29 18 17 19.9 16 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Джерело: дані Інституту книги Польщі 
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Таблиця 5.  Звукові книги в асортименті інтернет-магазинів Польщі
71

 

 

№ Назва магазину Формат торговельної точки Кількість звукових книг 

в асортименті 

2012 2014 

1. 

 

Audioteka.pl 

 

спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

4 476 5 150 

2. 

 

Audiobook.pl 

 

спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

3 000 6 764 

3. AudioKsiega.pl спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

2 800 - 

4. Ksiazkiaudio.pl спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

2 544 425 

5. Empik.pl універсальний книжковий 

магазин 

2 050 2 256 

6. Nexto.pl універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

1 890 2 505 

7. iBook.net.pl універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

1 333 3 165 

8. 

 

Księgarnia  

internetowa 

універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

1 124 2 354 

9. Zixo універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

1 117 896 

10. 

 

Eksiegarnia.pl 

 

універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

580 360 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Джерело: власне дослідження даних з сайтів польських інтернет-магазинів 
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Таблиця 6. Звукові книги в асортименті інтернет-магазинів Росії 
72

 

 

 

№ 

 

Назва 

магазину 

Формат торговельної точки Кількість звукових книг в 

асортименті 

2012 2014 

1. My-shop.ru універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

10 054 8 490 

2. Ozon.ru універсальний книжковий 

інтернет-магазин  

6 809 9 868 

3. Болеро універсальний книжковий 

інтернет-магазин  

6 422 0 

4. Books.ru універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

4 499 5  118 

5. Библио-Глобус універсальний книжковий 

магазин 

4 074 3 718 

6. Лабиринт універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

2 081 2 561 

7. Библион  універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

1 817 2 940 

8. ЛитРес спеціалізований інтернет-

магазин електронної книги 

1 080 1 920 

9. Ukazka.ru універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

633 5 011 

10. Книга.ру універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

3 567 6 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Джерело: власне лангетюдне дослідження даних з сайтів російських інтернет-магазинів 
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Таблиця 7. Звукові книги в асортименті інтернет-магазинів України
73

 

 

 

№ 

 

Назва магазину 

 

Формат торговельної точки 

Кількість звукових книг 

в асортименті 

2012 2014 

1. AudioBooks спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

1 555 1 672 

2. Audio-knigi.com спеціалізований інтернет-

магазин звукових книг 

1042 3 037 

3. Petrovka.ua універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

445 156 

4. Yakaboo універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

360 35 

5. GlobalBook універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

114 0 

6. Toys Time магазин іграшок 37 

 

0 

7. Empik.ua універсальний книжковий 

магазин 

35 0 

8. Город книг універсальний книжковий 

магазин 

11 11 

9. Bukva.ua універсальний книжковий 

магазин 

0 22 

10. Bookshop.ua універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

564 420 
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Таблиця 8. Звукові книги в асортименті інтернет-магазинів Білорусі
74

 

 

№ Назва магазину Формат торговельної точки Кількість звукових книг 

в асортименті 

2012 2014 

1. Oz.by універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

2 476 1 026 

2. Mystery.by універсальний книжковий 

інтернет-магазин  

1900 2 245 

3. Biblio.by універсальний книжковий 

інтернет-магазин  

168 56  

4. Bookby.net універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

76 90 

5. LikBez.by універсальний книжковий 

магазин 

46 54 

6. Setbook.by міжнародний книжковий-

інтернет магазин 

7 845 9 455 

7. Books.svich.com інтернет портал 456 200 

8. Prastora.by універсальний книжковий 

інтернет-магазин 

126 78 
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Додаток Д 

ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ У ВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ  

 

Додаток Д1 

ТЕМПИ КНИГОВИДАННЯ 

Таблиця 9. Видання книг і брошур у 2004-2014 рр. 

Країна 

 

 

      Рік 

Білорусь Польща Росія Україна 

Наклад 

тис.пр. 

Кіл-сть 

видань 

Наклад 

тис.пр. 

Кіл-сть 

видань 

Наклад 

тис.пр. 

Кіл-сть 

видань 

Наклад 

тис.пр. 

Кіл-сть 

видань 

2004 31623,0 8198 83974,0 22475 685900,0 89066 53134,0 14790 

2005 40268,2 10784 141500, 0 19 999 669400,0 95498 54059,8 15720 

2006 52021,2 11569 133600, 0 19 920 633500,0 102268 54209,6 15867 

2007 49777,8 12569 146400, 0 21 810 665 500,0 108791 56111,7 17987 

2008 55387,5 13210 145700, 0 21 740 760 400,0 123339 58158,1 24040 

2009 52796,6 12885 144400, 0 22 460 716 600,0 127596 48514,4 22491 

2010 43139,3 11040 139200, 0 24 380 653 800,0 121738 45058,3 22557 

2011 34341,0 11084 122400, 0 24 920 612 500,0 122915 46566,7 22826 

2012 33065,9 11344 107900, 0 27 060 540 500,0 116888 62120,5 26036 

2013 30568, 0 11441 112400, 0 29 710 523 675,0 120512 69575,7 26323 

2014 31200,6 11613 - - 485 499,4 112126 55312,0 22044 
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Додаток Д2 ДРУК НА ВИМОГУ 

Таблиця 10. Співвідношення книг «друк на вимогу» до загальної кількості книг  

Назва інтернет-магазину Кількість книг в 

асортименті 

Кількість книг у сервісі «друк 

на вимогу» 

2013 2014 2013 2014 

Російські інтернет-магазини 

1 Books.ru 4 779 189 5 224 144 2 403 53 728 

2 Read.ru 2 609 781 3 022 206 3 840 5 340 

3 Ozon.ru 1 800 000 4 737 456 966 341 2 529 920 

4 My-shop.ru 1 170 093 1 203 480 511 820 249 444 

5 Setbook.ru 500 093 657 876 12 200 10 778 

6 Болеро  436 067 409 567 0 0 

7 Библио-Глобус 250 000 257 567 29 568 28 789 

Українські інтернет-магазини 

1 Setbook.ua   479 531 479 987 11 290 15 858 

2 Bookshop.ua   300 000 378 567 1 133 1 237 

3 Yakaboo.ua   212 160 134  678 0 0 

4 Гала Маркет 200 000 0 0 0 

5 Petrovka.ua 131 080 72 860 0 0 

6 Knigka.ua   116 960 107 455 0 0 

7 Книгоград 80 0 0 0 

Білоруські інтернет-магазини 

1 Setbook.by 482 844 435 678 12 200 12 967 

2 Mystery.by 400 000 367 897 520 1 198 

3 LikBez.by 100 662 101 858 0 0 

4 OZ.by 73 528 0 0 

5 Litera.by 19 307 0 0 

6 Kim.by 13 440 0 0 

7 Bestbooks.shop.by 11 885 0 0 

Польські інтернет-магазини 

1 Merlin.pl 320 000 456 345 377 987 

2 Empik.pl 216 650 328 456 0 0 

3 Gandalf.pl 180 000 198 567 15 98 

4 Bonito.pl  123 110 154 276 4 277 5 694 

5 Weltbild.pl     87 032 98 476 0 0 

6 Wysylkowa.pl 82 345 90 234 0 0 

7 Lideria.pl 76 754 75 346 0 0 
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Додаток Д3 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СЕРВІСУ САМОПУБЛІКАЦІЇ 

Таблиця 11 Ресурси з сервісами самопублікації 

Назва ресурсу Електронна адреса Послуги, що надаються 

 

Конструктор обкладинки 

 

MyeCoverMaker myecovermaker.com 

Онлайн-редактор для створення 

об’ємного зображення обкладинки. 

Сервіс платний. Готові зображення 

можно зберегти у растрових форматах 

Таблиця ресурсів та програм - Google 

Документи (jpeg, gif, png). 

boxshot boxshot.com/3d-pack 

Безкоштовний онлайн-редактор для 

об’ємної обкладинки. Вихідний формат, 

растрове зображення (png). 

Canva Book Cover 

Maker 

www.canva.com/create/book-

covers/ 

Покрокове створення обкладинки. 

Дозволяє використовувати ілюстрації 

користувача та з великої збірки готових 

ілюстрацій (більш ніж 1млн.), вибір з 

130 шрифтів. Реклама через публікацію 

в соцмережах та у власній мережі 

Canva’s Social Stream. Дозволяє експорт 

у PDF та у вигляді растрової графіки. 

СoverСreator covercreator.net 

Простий онлайн-редактор обкладинки. 

Дозволяє обрати тло або завантажити 

тло користувача, обрати 3 блоки тексту 

(назва, додаткова назва, автор), 

налаштувати їх (колір, шрифт) та задати 

положення. Вихідний формат растровий 

(png). 

 

Веб-сервіс для створення електронних книг 

 

NobelPress nobelpress.com 

Конструктор для створення видання. 

Складається з редактора обкладинки 

(присвоюються УДК, ББК, номер ISBN 

та авторський знак) та редактора тексту. 

Призначений для підготовки файлу до 

друку та допомоги у реалізації через 

книжкові магазини. 

Surgebook surgebook.com 

Онлайн-конструктор зі створення книги 

та надання доступу до неї читачам. 

Конструктор не має функції експорту, 

тож книга доступна лише читачам 

сайту. 

https://docs.google.com/document/d/1Bi-vb5aYNL556vU5h4uvsnBvORX4Umty2ZPvTdfY5r0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bi-vb5aYNL556vU5h4uvsnBvORX4Umty2ZPvTdfY5r0/edit
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Назва ресурсу Електронна адреса 

 

Послуги, що надаються 

 

YulApps yulapps.com 

Онлайн-конструктор мобільних 

додатків книг для Android. Після 

завершення роботи над змістом, текст 

компонується у додаток ОС Google 

Android та очікує на модерацію. Якщо 

модератор приймає позитивне рішення, 

додаток стає доступним до 

встановлення. 

Pubmix.com pubmix.com 

Модель self-publishing, що дає 

можливість авторові самостійно 

надрукувати книгу. 

UnderPage underpage.com 

Web-сервіс зі створення, редагування та 

поширення інтерактивної книгі з 

підтримкою анімації, аудіо, відео. Є 

можливість експортувати у додаток 

Google Android та Apple iOS. 

PictureBookMaker 
culturestreet.org.uk/activities/pic

turebookmaker 

Інструмент із формування та друку 8-ми 

сторінкових дитячих книги з 

інструкцією щодо зборки. 

Zooburst zooburst.com 

“Інструмент переповідання історій” - 

користувач створює книжку та публікує 

її. Потім читач, обравши це видання, 

використовуючи програмне 

забезпечення сайту (наявне для ОС 

Microsoft Windows та Apple iOS) сканує 

код цієї книжки з паперу або з екрану та 

отримує зображені книжки за 

допомогою технології доповненої 

реальності. 

Myebook myebook.com 

Онлайн-конструктор зі створення, 

видання, рекламування та 

розповсюдження книги 

MyBookTools mybooktools.ru 

Web-сервіс зі створення, редагування та 

поширення книгі. Із можливістю 

експортувати та розмістити додатки 

Google Android та Apple iOS. 

MBook Editor i-autograph.com 

Конструктор книг з вільним поширення. 

Кожен користувач має персональну 

бібліотеку. Для читання без доступу до 

Інтерент використовує власний додаток 

для ОС Window, MacOS, Android та 

iOS. 

 

Програми для створення електронних книг 

SunRav BookOffice sunrav.ru/bookoffice.html 
Програма для створення електронних 

книг 
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Назва ресурсу Електронна адреса 

 

Послуги, що надаються 

 

eBooksWriter www.ebookswriter.com 
Програма для створення електронних 

підручників 

eBook Edit Pro www.bazsoft.ru 
Програма для створення електронних 

книг 

Document Suite 2008 www.jetdraft.com 
Програма для створення електронних 

підручників 

Java Books Maker 

ua-

sevsoft.narod.ru/jbmdownload.ht

ml 

Програма для створення електронних 

книг у вигляді Java додатку для 

мобільного телефону. 

EBook Maestro www.ebookmaestro.com 
Програма для створення електронних 

книг 

EBook Maestro FREE www.ebookmaestro.com 
Безкоштовна версія EBook Maestro для 

некомерційного використання 

Adobe Captivate 
www.adobe.com/ua/products/ca

ptivate.html 

Програма для створення електронних 

підручників 
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Додаток Д4 

СВІТОВІ РЕСУРСИ З СЕРВІСОМ САМОПУБЛІКАЦІЇ 

Таблиця 12 Світові ресурси з сервісом самопублікації 

№ 

 

Назва 

ресурсу 

Підтримка форматів Сервіс для 

створення 

публікації 

Кількість 

магазинів-

партнерів 

 

1 Amazon EPUB, PDF, MOBI, 

RTF, Kindle-формат 

Kindle direct 

publishing 

1 

2 Amazon EPUB, MOBI,  

Kindle-формат 

CreateSpace 3 

3 AuthorHouse EPUB, MOBI,  AuthorHouse 5 

4 Barnes&Noble  EPUB, FB2, MOBI Nook Press 6 

5 Bookmate Publisher EPUB, FB2 Bookmate 

Publisher 

5 

6 

 

iBookstore  

 

PDF, EPUB, без DRM 

захисту 

iBooks Author 1 

7 Bowker EPUB, MOBI SelfPublishedAuth

or.com 

11 

8 Libiro.com EPUB, PDF, MOBI 

 

Libiro.com 1 

9 Pearson  EPUB, PDF, MOBI 

 

Author Solutions 1 

10 Penguin  EPUB, PDF, MOBI 

 

Book Country  1 

11 Samolit.com EPUB, FB2, LIT, MOBI, 

LRF 

SamoLit 1 

12 Simon & Schuste EPUB Archway 

Publishing 

8 

13 Smashwords EPUB, PDF, 

MOBI, RTF, LRF, PBD, 

TXT 

Smashwords 18 

14 Xin Xii EPUB, PDF, MOBI Xin Xii 25 

15 Xlibris EPUB, PDF, MOBI Xlibris 1 
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Додаток Е 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ  

Додаток Е1 

Таблиця 13 Книжкові інтернет-магазини України
75

 

№ Назва інтернет-магазину Асортимент   прим. 

2012 2013 2014 

1 Setbook.ua 456 789 479 531 659 826 

2 Bookshop.ua 234 567 300 000 304 987 

3 Yakaboo 156 034 212 160 193 480 

4 Гала Маркет 167 786 200 000 221 210 

5 Petrovka.ua 89 657 131 080 74 200 

6 Knigka.ua 115 451 116 960 314 580 

7 Книгоград 98 375 80 000 85 584 

8 Одіссей 59 986 59 700 153 345 

9 Mybook.in.ua 60 234 58 798 81 484 

10 Місто книг 28 456 30 139 35 559 

11 BookZone 29 893 30 000 12 925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Для складання рейтингу використовувався метод аналізу документів, а саме аналіз web-

сайтів інтернет-магазинів 
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Таблиця 14 Книжкові інтернет-магазини Росії 

№ Назва інтернет-магазину Асортимент, прим. 

2012 2013 2014 

1    Books.ru 3 508 036 4 779 189 5 224 144 

2 Read.ru 337 587 2 609 781 3 022 206 

3 Ozon.ru 1 800 000 3 800 000 4 509 698 

4 My-shop.ru 736 143 1 170 093 1 203 480 

5 Setbook 450 345 500 093 740 870 

6 Болеро 436 085 436 067 1 840 

7 ЛитРес - 410 034 380 035 

8 Библио-Глобус 250 000 250 000 194 712 

9 Библион 220 000 250 000 6 560 

10 Лабиринт 117 070 119 813 149 069 

11 Co@Libri 117 712 13 020 закритий 
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Таблиця 15 Книжкові інтернет-магазини Білорусі 

№ Назва інтернет-магазину Асортимент, прим. 

2013 2014 

1 Setbook.by 482 844 721 088 

2 Mystery.by 400 000 458 249 

3 Кnigi-o.com 206 851 214 367 

4 LikBez.by 100 662 103 263 

5 OZ.by 73 528 93 593 

6 Literatura.by 36 200 20 070 

7 Litera.by 19 307 21 453 

8 Kim.by 13 440 5 166 

9 Bestbooks.shop.by 11 885 22 773 

10 Kniger.by 11 098 13 925 

11 Biblio.by 5 229 7 254 
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Таблиця 16 Книжкові інтернет-магазини Польщі 

 

№ Назва інтернет-магазину Асортимент, прим. 

2013 2014 

1 Merlin.pl 320 000 346 821 

2 Empik 216 650 243 589 

3 Gandalf.com.pl 180 000 194 635 

4 Gigant.pl 178 000 183 900 

5 Bonito.pl 123 110 138 367 

6 Weltbild.pl 87 032 95 672 

7 Wysylkowa.pl 82 345 85 012 

8 Lideria.pl 76 754 75 674 

9 Historiton.pl 40 677 41 348 

10 Wysylkowо.pl 27 405 29 476 
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Додаток Е2 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЕЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

Таблиця 17Покупці друкованих книжок: регіональні сегменти (% респондентів) 

(дані вторинного соціологічного опитування Т.Крайнікової) 

Регіон 
Кiлька 

днiв тому 

Кiлька 

тижнiв 

тому 

Кiлька 

мiсяцiв 

тому 

Кiлька 

рокiв тому 
УСЬОГО 

Західний 

8,1 21,7 33 37,1 100 

23,3 33,2 32,1 30,2 345 

        30,7 

Центральний 

11 19,2 31,5 38,4 100 

35,8 33,2 34,6 35,4 391 

        34,8 

Південний 

15,2 17,9 30,4 36,6 100 

32,5 20,4 22 22,2 257 

        22,8 

Східний 

7,6 22,7 30,3 39,4 100 

8,3 13,3 11,3 12,3 132 

        11,7 

УКРАЇНА 

10,7 20,1 31,6 37,7 

1125 

120 226 355 424 

100 100 100 100 

 

 

 
Таблиця 18 Посилення звичок у медіаспоживанні (% респондентів) 

(дані вторинного соціологічного опитування Т.Крайнікової) 

Регіон 

Читаю 

друкованi 

книжки 

 

Читаю 

друковану 

пресу 

Дивлюся 

телевiзор 

Слухаю 

радiо 

Проводжу 

час в 

Iнтернетi 

Інше 

Західний 

 

23,7 

 

32,2 

 

46 

 

15,3 

 

40,1 

 

3,1 

 

Центральний 
23,4 

 

23,7 

 

48,9 

 

13,6 

 

44,8 

 

3 

 

Південний 
25,6 

 

17,3 

 

48,1 

 

13,9 

 

48,1 

 

3,8 

 

Східний 
13,8 

 

18,5 

 

53,1 

 

13,1 

 

50 

 

3,8 

 

УКРАЇНА 

22,9 

 

24,2 

 

48,3 

 

14,1 

 

44,7 

 

3,3 

 

 

100 100 100 100 100 100 
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Додаток Е3 

ЗАХОДИ ВИДАВЦІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 

 
Діаграма 12 Наявність у видавництва стратегічного плану розвитку?  

 

 

Ні

7%

хотіли б, але 

бракує 

часу/сил/знань

10%
Так

83%

 
 

 

Діаграма 13 Використання аутсорсингових послуг 

 

аутсорсерів

26%

 експерів на  

проекти з 

ребрендінгу 

видавництва

20 %

ні, через 

конфіденцій

ність інформація

52 %

антикризових 

менеджерів

2 %
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Діаграма 14 Суб’єкти впливу щодо розробки нових видавничих проектів? 

 

 редакція

16%

маркетинговий 

відділ

13%

читачі

44%

інші

13%

розробники 

програмного 

забезпечення

1%

автори

9%

поліграфісти

2%

держава

2%

 
 

 

 

 

 

 
Діаграма 15 Зміни у стратегії виробництва були спричинені 

 

економічною 

кризою 

46%

появою нової 

ніші

22%

появою нових 

технологій 

15%

власними 

бажаннями

14%

інше

3%
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Діаграма 16 Зорієнтованість на впровадження інновацій 

 

 видавництво 

постійно 

впроваджує 

інновації

45%

видавництво 

впрваджує 

інновації 

періодично

30%

ні, не 

впроваджуємо

18%

ні, але плануємо

7%
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Додаток Е4 

КНИЖКОВІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

Таблиця 19. Книжкові соціальні мережі України у 2014 р.
76

 

Назва мережі 
Рік 

заснування 

Кількість 

книг у базі 

Кількість 

користувачів 

Кількість 

рецензій 

Book.ua 2010 1956 318 2765 

Findbook.com.ua 2012 152050 610 730 

 

 

  
Таблиця 20. Книжкові соціальні мережі Росії у 2013-2014 рр. 

Назва мережі Рік 

засну 

вання 

Кількість книг у 

базі 

Кількість 

користувачів 

Кількість 

рецензій 

 

2013 

 

 

2014 

 

2013 

 

 

2014 

 

2013 

 

 

2014 

Reader
2 

2005 53 882 67 346 3157 4321 0 0 

LiveLib 2006 5 363 

654 

5 567 

987 

182 784 199 

567 

260 376 345 

678 

X-Libris 2007 1280 2345 22 775 31 567 0 0 

Мої книги 

(Книгообмін) 

2007 27 125 33 567 2905 3167 0 0 

Imho.net 2007 1 234 

000 

1 768 

867 

1 234 145 1 456 

324 

0 0 

Bookmix 2008 6 354 

233 

6 876 

123 

60 380 62 456 15630 16 876 

БукРивер 2008 165 900 178 678 33 132 35 167 0 0 

Моя библиотека  

(My-Lib.Ru) 

2012 85870 86700 8010 8750 0 0 

Two-books 2012 2336 2588 5670 8270 93 198 
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