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Сучасний світ переживає значні зміни, які спричинені технологічним 

прогресом. Не оминули вони й книжкового бізнесу. Поява новиx технологій 

відкрила нові можливості для того, щоб видавці могли задовольнити 

вибагливих читачів. Популярність електронних книг та пристроїв для їхнього 

читання змушує видавців швидко реагувати на зміни та пристосовуватись до 

нових умов. У зв’язку з цим, відомі світові книжкові мережі почали 

розвиватись у мережі Інтернет: видавництва змінюють або започатковують нові 

моделі бізнесу, співпрацюють з різними непрофільними рітейлерами для того, 

щоб увійти до електронного бізнесу. На міжнародному рівні процес створення і 

розповсюдження електронних видань відбувається за власними бізнес-

моделями у таких великих корпораціях, як Amazon, Apple та інші [1]. Що 

стосується України, то тут маємо створення електронних видань окремими 

видавництвами, бібліотеками та іншими організаціями, проте в значно менших 

масштабах. 

Метою даної публікації є дослідження платформ для пошуку та 

придбання ліцензованих електронних видань на українському ринку. 

Завданням нашого дослідження було розглянути три потенційні інтернет-

простори, де можна придбати ліцензійні електронні видання: Google Play 

Books, Bookland та Книголенд. На основі аналізу за такими показниками, як 
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асортимент, ціна та формат, проведемо оцінку розповсюджувачів й визначимо 

найкращий варіант для купівлі електронного видання. 

Асортимент сервісу від відомої компанії ˗ Google Play Books пропонує 

великий вибір творів різними мовами, в основному українською, російською та 

англійською. Щодо типів і тематичних розділів, то їх аж понад 15: художня, 

навчальна, довідкова, історична, дитяча та бізнес-література, про спорт, 

здоров’я, кулінарію та красу – усе це та більше можна тут знайти. Щодо 

української літератури, то її також достатньо, в основному вона представлена у 

жанрах художньої літератури. Асортимент у Bookland також великий, але типів 

і тематичних розділів тут їх менше, ніж у Google Play Books. В основному, це 

також художня, науково-популярна, навчальна, публіцистична, бізнес-

література, книги для саморозвитку, графічні новели та комікси. У Bookland, 

мабуть, найбільший вибір електронних видань української літератури: тут 

представлені твори таких відомих письменників, як Тарас Шевченко, Іван 

Франко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Марко Вовчок та інші, наявні 

також твори сучасних авторів. Асортимент Книголенду, у порівнянні з 

першими двома, невеликий. Щодо типів, то, в основному, тут широко 

представлена навчальна література – різноманітні посібники, збірники завдань, 

методичні матеріали для вчителів, енциклопедії. Можна знайти й художню та 

дитячу літературу, але її тут небагато. В основному, видання представлені 

українською мовою, рідше російською [2, 3, 4, 5].  

Ціна на електронні книги у всіх трьох ресурсів також відрізняється. 

Середня вартість електронних видань Google Play Books здебільшого від 40 до 

80 грн. Великим плюсом є те, що існують безкоштовні варіанти творів. Проте є 

такі видання, ціни на які досягають майже 2500 грн., це, в основному, бізнес-

література англійською мовою. Середня вартість видань у Bookland ˗ 20-60 грн., 

є твори вартістю 2-5 грн., дуже багато безкоштовних публікацій, в основному 

українських письменників, таких як Михайло Коцюбинський, Іван Нечуй-

Левицький, Тарас Шевченко, Микола Куліш і т. д. Найдорожче видання коштує 
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153,32 грн., таку ціну просять за англійсько-український словник. Щодо 

вартості видань на Книголенді, то в середньому вони коштують 15-45 грн. 

Безкоштовних видань, на жаль, немає, найдешевші твори коштують 3 грн., 

найдорожчі – це серія видань про Персі Джексона, які коштують 

119 грн. [2, 3, 4, 5]. 

Ще однією важливою характеристикою, за якою оцінюємо 

розповсюджувачів електронних видань, є формат видання. Електронні видання 

Google Play Books можна читати лише тоді, коли Ви маєте доступ до мережі 

Інтернет і тільки в браузері або за допомогою спеціального додатку Google Play 

Books. На жаль, це обмежує можливості читання, адже не завжди є змога 

користуватися Інтернетом. Щодо форматів електронних видань Bookland, то 

цей розповсюджувач пропонує своєму споживачу багато варіантів: fb2, html, lrf, 

pdf, rb, rtf, txt. На мою думку, це добре вказує, що Bookland турбується про 

своїх читачів, надаючи їм вибір, а не змушує їх адаптуватися під свої умови. 

Формат видань у Книголенді ˗ лише в pdf. Хоча на сьогодні він і є 

найпоширенішим форматом, але також потребує спеціальних додатків для його 

зчитування [2, 3, 4, 5]. 

Проведемо оцінку трьох каналів розповсюдження електронних видань за 

3-бальною шкалою: 3 – відмінно, 2 – добре, 1 – погано, та визначимо рейтинг 

найкращого. На мою думку, найвагомішим критерієм серед усіх є асортимент 

видань, його вага буде складати – 0.4, далі ціна – 0.35 і останнім буде 

формат ˗ 0.25. 

Таблиця 1 

Найкращий розповсюджувач електронних видань 

Критерій вибору 

розповсюджувача 
Вага критерію 

Google Play 

Books 
Bookland Книголенд 

Асортимент 0.4 3 2 1 

Ціна 0.35 1 2 3 

Формат 0.25 1 3 2 

Рейтинг  3 1 2 
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За результатами оцінки маємо, що найкращим розповсюджувачем 

електронних книг для українського читача за встановленими критеріями вибору 

є Bookland, на другому місці ˗ Книголенд і на останньому ˗ Google Play Books. 

Отже, технологічна революція дала поштовх для розвитку нових каналів 

для пошуку та купівлі електронних видань. На вітчизняному ринку існує 

небагато платформ для купівлі ліцензованих електронних видань, проте і серед 

них є досить непогані варіанти. За результатами оцінки за трьома критеріями 

(асортимент, ціна та формат) найкращим розповсюджувачем електронних 

видань для українського читача є інтернет-сайт Bookland. 
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