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УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧИМ РЕПЕРТУАРОМ 

В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

На сучасному етапі у світі спостерігається швид-

кий розвиток цифрових технологій, які глобально впливають на ор-

ганізацію життя людини. Наслідком цього є те, що людство май- 

же весь свій вільний час проводить за екранами комп’ютерів, 

планшетів та мобільних телефонів, що, у свою чергу, спричинило 

зменшення інтересу до читання друкованих видань. 

Електронні книги поступово заміщують друковані, читачі все 

більше надають перевагу електронним бібліотекам. Стрімкий техно- 

логічний прогрес дає значний привід для хвилювання тим фахівцям, 

чия діяльність пов'язана з книжковою або видавничою справою, 

оскільки електронні видання все більше й більше захоплюють ринок 

друкованих. Звідси випливає актуальність даної публікації. 

Метою даної статті є розгляд переваг і недоліків електронної 

та паперової книги, виявлення шляхів усунення такої поширеної, 

особливо серед українських читачів, проблеми, як піратство; аналіз 

сучасних тенденцій розвитку ринку друкованої книги і визначення 

ступеня її популярності серед читачів. 
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На сьогодні відсутня чітка статистика щорічного випуску елек-

тронних видань, особливо їх частки на українському ринку. Публічні  

джерела сповіщають, переважно, гуртові дані щодо усіх видів книжко-

вої продукції, а не окремо друкованої та цифрової. З огляду на стрім-

кий розвиток цифрових технологій можна було б зробити висновок, 

що саме електронні видання є поширенішими за друковані. Проте,  

згідно з даними соціологічного опитування, проведеного компа- 

нією Taylor Nelson Sofres (TNS), українські читачі до цих пір більшу 

перевагу надають паперовій книзі, ніж електронній, незважаючи 

навіть на те, що відсоток українців, які читають друковані видання, 

дещо зменшився (з 64,5 % у 2011 р. до 62 % у 2014 р.). При цьому більш 

ніж у 2 рази зросла частина тих людей, котрі надають перевагу елек-

тронному виданню: з 6,5 % у 2011 р. до 13,7 % у 2014 р. У віці від 45 

до 65 років лише 5,5 % українців надають перевагу електронному 

виданню, а 70,7 % полюбляють читати паперову книгу. Як виявилось, 

найбільш популярною електронна книга є саме серед молоді — у віці 

з 12 до 24 років майже 25 % читають саме її. Збір даних для вказа-

ного дослідження проводились кожні 6 місяців у вересні та грудні 

впродовж 2010–2014 рр. Опитано населення віком від 12 до 65 років, 

у містах, населення яких більше 50 тисяч [1]. 

За результатами опитування ще однієї відомої компанії —  

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK Ukraine), — українці також  

обирають друковану книгу, а електронну частіше завантажують  

безкоштовно, аніж купують. За отриманими результатами, 48 %  

респондентів читали книги у друкованому вигляді та лише 13 % —  

в електронному. При цьому 27 % респондентів придбали паперовий  

варіант видання й лише 1 % — електронну версію [2]. 

Щодо того, чи читають українці взагалі, маємо наступні відо- 

мості. На початку 2013 р. компанія Research & Branding Group вста- 

новила, що 51 % людей взагалі не читають книг. При цьому 18 % 

серед тих, хто читає, робить це майже кожного дня. Проте дослі-

дження читання книжок в Україні від компанії GfK Ukraine показує  

дещо іншу картину: 51 % українців віком від 15 до 59 років протя- 

гом останніх трьох місяців прочитали щонайменше одну книгу. Таке 

опитування вказана компанія проводила два роки поспіль — влітку 

2013 р. та 2014 p., і обидва рази результати були однакові [3]. 

Українська компанія pro.mova детально, протягом шести місяців, 

з серпня 2013 р. по січень 2014 p., досліджувала читання в Україні.  
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Результати виявились такими, що серед їхніх респондентів 88,3 % 

читають бодай щось. Прочитали хоча б одну книжку 57,9 % укра-

їнців, щоправда 10 % з цієї групи навіть не змогли згадати назви 

останньої прочитаної книги [3]. 

Було вирішено підтвердити або спростувати вказані вище відо- 

мості за допомогою власного опитування. Анкетування проводи- 

лось серед студентів IV курсу групи СЕ-31 НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського». Результати засвідчили що 56,8 % студентів віддають 

перевагу читанню друкованих видань, а 43,2 % — електронних, хоча 

більшість пояснює це високою вартістю друкованої книги і вод- 

ночас — доступністю, компактністю та й у більшості випадків ще  

й безкоштовністю електронних текстів. 

Суттєвою проблемою сучасного книжкового ринку є піратство, 

Від нього страждають як видавці, так і самі автори: порушують їх 

авторське право, поширюється плагіат, чим, переважно, корис- 

туються учні та студенти. Електронні видання, зазвичай, спрямо- 

вані на швидке розповсюдження. І, частіше за все, більшість авторів 

та видавців навіть не підозрює, що їх творіння, які ще тільки вчора 

були надруковані, вже повністю заполонили інтернет-простір, але, 

на відміну від друкованих варіантів, вже безкоштовно. 

До універсальних засобів захисту від піратства для електро- 

нних та друкованих видань можна віднести високу якість оригі- 

нального видавничого продукту і оформлення; низьку собівартість 

та ціну продукції, оскільки саме зависока ціна є однією із причин, 

чому користувачі шукають піратські версії; активна інформаційна 

кампанія щодо неприпустимості піратства та правова боротьба 

з порушниками. Окрім цього, для електронних видань існують спе-

ціальні програмно-технічні засоби захисту від копіювання: клю- 

чові коди авторизації, приховані «водяні знаки», примусова елек-

тронна реєстрація тощо. Проте, як і будь-який інший захист, вони 

не дають повної гаранти, але перешкоджають незаконному корис- 

туванню [4]. 

Для окреслення перспектив розвитку книговидавничої справи, 

вкажемо переваги і недоліки друкованих та електронних видань. 

До проблем електронних видань можна віднести необхідність спе-

ціального пристрою та додатку для зчитування тексту, який, у свою 

чергу, потребує джерел енергії, що є додатковою проблемою; необ -

хідне  підключення  до Інтернету для завантаження  текстів;  має  
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місце велика напруженість та втома для очей. До недоліків друко-

ваного видання можна віднести необхідність друку накладу, за дру-

кованими книгами треба їхати до магазину або замовляти онлайн- 

доставку, для них характерна зависока ціна, незручний пошук 

необхідної інформації; іноді трапляються орфографічні помилки,  

які неможливо виправити. До переваг електронного видання від-

носять: доступність, зручність, можливість прослуховувати текст 

книги, відсутність процедури друку, дешевизна, виявлені помилки  

можна легко виправити, наявну інформацію можна легко знайти  

та використовувати для подальшої роботи (копіювання, цитування 

тощо), можливість читання книги при слабкому освітленні помі-

щення, використання цифрового варіанта зберігає довкілля. 

Що ж робити видавцям, щоб зацікавити потенційних спожи- 

вачів купувати друковану продукцію? Нами було запропоновано  

декілька шляхів розв’язання цієї проблеми. По-перше, безпере- 

чно створювати цифровий варіант видання, але більш дешевший.  

По-друге, як приємний бонус, вкладати до книжок різноманітні  

листівки, закладки з привітаннями, побажаннями для читача тощо.  

По-третє, проводити гарну маркетингову кампанію, яка б включала  

презентації книг за участю зірок, відомих авторів, книговидавців.  

По-четверте, показати усім, що читати — це модно, використову-

ючи різноманітні соціальні мережі типу «Instagram», «Вконтакте»,  

«Facebook», «YouTube». Як приклад ефективного маркетингового  

інструменту можемо запропонувати розглянути спеціальний кон- 

тент на сайті «YouTube» — Booktube. Автори цих каналів — бук- 

тюбери — дають чудовий шанс читацькій аудиторії розповісти  

про свої улюблені книги та розкритикувати ті, що їм не сподобались.  

Цікавим є те, що буктюбери в кінці своєї розповіді передають еста-

фету читання іншим людям, встановлюючи їм певні межі: за скільки  

ті повинні прочитати дану книгу. Таким чином, завдяки цим новим  

формам популяризується читання у соціумі загалом. 

Висновки. Результати дослідження, проведеного серед студентів,  

дали змогу зробити висновок, що 56,8 % студентів віддають перевагу  

читанню друкованих видань, а 43,2 % — електронних. Варто звер- 

нути увагу, що більшість опитуваних пояснює це високою ціною  

на друковану книгу та доступністю, компактністю та й, у більшості  

випадків, безкоштовністю електронних текстів. Таким чином, хоча  

електронні книги поступово займають все вагоміше місце у житті  
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читачів, в майбутньому вони не зможуть повністю замінити друко- 

вані. Звичайно, суперництво між паперовими і цифровими видан- 

нями буде існувати, але видавці повинні сприймати його як пер- 

спективу до розвитку культури читання. Безперечно, обидва види 

книг мають свої плюси та мінуси, проте важко точно передбачити  

майбутнє розвитку книжкового ринку, оскільки не існує точного 

прогнозу уподобань читацької аудиторії. Популяризація електро- 

нних книг повинна стимулювати видавців, авторів, а також бібліо- 

теки до зміни методів роботи і пошуку нових форм забезпечення 

інформаційних потреб суспільства. Нами було запропоновано  

шляхи розв’язання даної проблеми. Найбільш вдалими вважаємо  

проведення гарної маркетингової кампанії і використання різно- 

манітних соціальних мереж для популяризації читання як модної  

соціальної активності. Осучаснення функцій, застосування новітніх 

технологій та способів обслуговування також сприятимуть підне- 

сенню авторитету книги серед користувачів. 
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