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КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ У СЕГМЕНТІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ТОВАРІВ: АКТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД 

 

Кожен ринок розвивається на основі попиту-пропозиції. Це стосується і 

медійного ринку України також. Але чи існує у нас насправді необхідний 

споживачеві медійний контент? З розвитком сучасних технологій медійні 

продукти почали модернізуватися, перетворюватися на мультимедійні товари 

тощо. Проте в Україні дійсно нових та інтерактивних пропозицій медіаконтенту 

не так і багато. Пропозиція мультимедійних товарів має створюватися на основі 

попиту, загальним дослідженням якого в Україні, на жаль, ніхто не займається.  

Про своє бачення того, що є важливим для успішного медіабізнесу, 

розповів Григорій Шверк, представник Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення: «Основою медіабізнесу є якісний контент. Як 

тільки в тебе з’являється продукт і люди за нього готові платити, в тебе 

з’являється аудиторія, яку ти можеш пред’явити рекламодавцю. Ось це – 

основна модель, яка працює в медіабізнесі» [1].  
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Роман Андрейко, співвласник та генеральний директор телерадіокомпанії 

«Люкс», формулу побудови успішного медіабізнесу бачить так: «Формулою 

успіху, а відповідно – потенціалу для появи інвесторів, є дві важливих 

складових – бренд і контент. Якщо ви примудритеся створити 2 або 5 каналів в 

Інтернеті, зможете знайти для них унікальний контент і він справді буде 

інтерактивним, вам завжди бракуватиме сили бренду, який змусить 

користувача на цей контент прийти, підсісти, залишитися з вами і будувати для 

вас трафік, який потім можна буде реалізувати» [2]. 

До медійної продукції традиційно належать і книжкові видання як у 

друкованому, так і у електронному форматах. Втім, постає питання: чи є 

можливість у наших видавництв та поліграфічних підприємств і типографій 

необхідні технології та відповідні ресурси, аби створювати нові формати книги 

та чи взагалі потрібно це читачам? Наразі вже не новинкою є книжки з 

додатками у вигляді CD та DWD дисків або інших додатків. Також наочним 

прикладом досконалого мультимедійного продукту є книжка Катерини Бабкіної 

«Гарбузовий рік», яка стала справжнім цифровим проектом. «Достатньо 

завантажити на AppStore або GooglePlay додаток The Pumpkin’s Year для 

планшетів та смартфонів з iOS або Android, навести камеру на малюнок 

(обкладинка та окремі сторінки) і зображення на цих картинках почнуть 

рухатися, звучати. Можна також доторкнутися до об’єктів на екрані для 

активації додаткових ефектів», – повідомляє «Видавництво Старого Лева», що 

видало книгу [3]. 

Однак, відсутність будь-яких статистичних досліджень, моніторингу та 

аналізу інформації щодо попиту на мультимедійні продукти, у т. ч. книжкові, 

збільшує потенційні ризики видавництв у розробці нових проектів. «Ніколи не 

знатимеш, що потрібно читачеві, коли сам не опинишся «по інший бік». 

Загалом, у видавництві «Крок» ми робимо те, що сподобалося нам особисто, як 

читачам. І дуже часто наші вподобання збігаються з іншими, а проекти стають 

успішними. Я знаю точно, що усі засоби добрі. Ти просто повинен продумати, 

як виглядатиме твій продукт, і звісно графічне, музичне, електронне та інші 
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доповнення лише додадуть смаку твоєму проекту. Але я завжди за «фетиш», 

тобто за матеріальність будь-яких проектів. Речі теж мають свою енергетику», – 

зазначив у розмові з нами Юрій Матевощук – поет, есеїст, перекладач, 

засновник поетичного конкурсу «Dictum», координатор літературної студії 

«87» імені Юрія Завадського, організатор та учасник багатьох мистецьких 

заходів, зокрема, мистецького фестивалю «Ї» у Тернополі. 

Не усі вважають розвиток книжкової справи у нових напрямах хорошою 

ідеєю. «Усі говорять про майбутнє, ігноруючи існування теперішнього», – 

зауважує стосовного даного аспекту Вікторія Дикобраз – сучасна молода 

українська письменниця, керівник  організації Література.RV. Вони разом з 

колегою Оксаною Субурай вважають, що нашим українським видавництвам ще 

є куди рости та розвиватися у сфері якісного книгодрукування, редагування, 

дизайну та графічного оформлення. Також вони вбачають хорошу перспективу 

медіа зокрема у вигляді соціальних інтернет-медіаресурсів, контенту тощо. І 

вже потім перехід до удосконалення та мультимізації продукції. 

Молодий поет та засновник популярного торговельного інтернет-ресурсу 

7thbook Павло Щепан дав більш розгорнуту відповідь на наше питання як він 

вбачає майбутнє українського медіаконтенту: «На мою думку, в українського 

медіа дуже перспективне і яскраве майбутнє. Зокрема тому, що в силу того, що 

Україна має дуже вигідне, як географічне розташування на карті, так і 

медійне – на перетині двох потужних ментальностей (Заходу і Сходу), її медіа 

можуть надзвичайно корисно аналізувати здобутки усіх інших медіа і 

використовувати найефективніші підходи. Це можна яскраво прослідкувати у 

діяльності українських видавництв чи тих же телевізійних каналів, які, попри 

те, що займаються своїми традиційними функціями – друкований і телевізійний 

контент, також розвиваються і в середовищі програмного (IT) контенту – 

електронні книги, книги-додатки (з аудіо, відео), так і спеціальні змі-онлайн-

продукти, в яких можна відслідковувати інформацію про найсвіжіші новини 

читати актуальні статті і т.д. 
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Вважаю, що у цьому буде майбутнє доти, доки людство буде таким 

цікавитися. Все йде до спрощення споживання інформації. Проте естети нікуди 

не діваються, але хто ж буде орієнтуватися на крихітну ланку суспільства, яка в 

силу тих чи інших обставин відмовляється від користування продуктами, які 

подобаються усім. Як і в кожній епосі – перемагає більшість. Інша справа чи 

книгодрук і друковані ЗМІ не вимруть взагалі. Такі речі можна аналізувати з 

точки зору музики, яка практично повним ходом перекочовує на хмарні-

онлайн-сервіси, але все ж не припиняє випускатися на дисках і навіть вінілах. 

Але такий аналіз не зовсім точний, бо в Україні процвітає піратство і в нас 

слухають музику більше, ніж читають. Тому все в руках тих же видавництв і 

ЗМІ». 

Отже, на нашу думку, для подальшого успішного розвитку книжкової 

продукції у сегменті мультимедійних товарів, головною проблемою наразі є 

відсутність достовірної та повної інформації щодо попиту на медіаринку та 

можливості задовольнити цей попит.  
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