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У статті розглядається актуальна для сучасного видавничого ринку проблема впровадження технологічних інновацій, 

що оцінюється як перспективна стратегія для конструктивного розвитку галузі. З’ясовано, що універсальність видавничого 
репертуару призвела до зниження читацької  активності та утворила незаповнені лакуни у видавничому асортименті. 
Досліджено особливості функціонування електронної книги та звукової книги на ринку. 
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В статье рассматривается актуальная для современного издательского рынка проблема внедрения технологических 
инноваций, которая оценивается как перспективная стратегия для конструктивного развития отрасли. Выяснено, что 
универсальность издательского репертуара привела к снижению читательской активности и образовала незаполненные 
лакуны в издательском ассортименте. Исследованы особенности функционирования электронной книги и звуковой книги на 
рынке. 

Ключевые слова: электронная книга, инновационная стратегия, технологическая инновация, аудиокнига. 
 

In the article is relevant to contemporary publishing market problem technological innovation, measured as a promising strategy 
for the constructive development of the industry. It is shown that the universality publishing repertoire has led to a decrease in 
readership activity and formed unfilled gaps in the recording range. The functioning of e-books and audio books on the market. 
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Проблеми гнітючого тяжіння читацьких стереотипів на розвитком книговидання та книгорозповсюдження – 
явище для світового книговидання не нове, але на попередніх етапах розвитку видавничої справи воно було менш 
відчутне, бо не йшлося про глобальне перенасичення ринку видавничою продукцією, відчувалась постійна спрага 
до читання. На початку ХХІ ст. видавці зіткнулись з феноменом не просто апатичності читача, а його присиченням 
книгою і читанням. Загалом запит аудиторії та увага читача – ключові позиції, що зумовлюють  успішність 
видавництва і формують його товарну політику, обсяги виробництва та оптимальну номенклатуру видань. Проте 
на сучасному етапі видавництва часто приймають хибні рішення і спираються при виборі стратегії розвитку та 
асортиментної політики на тиск зовнішніх обставин, що призводить до неефективного розвитку або провалу 
видавництва на ринку. 

Для успішності видавництва на ринку важливим є не тільки продукування на ринок привабливих для читача 
видань, а й стратегія діяльності видавництва, що відіграє провідну роль у формуванні уваги покупців. Подібний 
підхід засвідчує беззаперечну необхідність визначитись зі специфікою, тематикою, орієнтацією підприємства. 
Одним із варіантів вибору стратегії розвитку видавництва є освоєння технологічних інновацій, ринку, тобто робота 
з електронними, інтерактивними та аудіо- виданнями. 

Стан дослідження проблеми. Аналіз особливостей електронної та аудіокниги як інноваційного товару 
залишається на маргінесах сучасної теорії видавничої справи. У сучасних дослідженнях можна знайти тільки 
побіжні згадки в роботах В.Теремка, В.Маркової, Л.Городенко, О.Дадак та ін. Важливість актуалізації дискусії з 
теми пояснюється необхідністю впровадження стратегій популяризації даної інновації на українському ринку. 

Метою статті є аналіз електронної та аудіо- книги як інноваційних товарів, що реструктуризує видавничу 
індустрію світу та України.  

Допомогою у розв’язанні надскладних проблем стає запровадження інноваційних стратегій та технологій, 
що, з одного боку, є явищем позитивним і довгоочікуваним, а з іншого – отримує негативні відгуки частини 
фахівців. Неоднозначно сприйнятою подією у світовому книговиданні стало запровадження в активний ужиток 
електронної книги, яку без перебільшення, можна назвати найсильнішим випробуванням на витривалість і 
винахідливість для друкованої книги. Тло, на фоні якого з’являлась дана інновація, було і залишається 
детермінованим впливом політичних та економічних  подій, що призвели до кардинальних змін у світогляді, 
запровадили у суспільстві країн Східної Європи почуття непевності й нестабільності і спровокували переоцінку 
цінностей, зміну бізнес моделей, перебування видавців у постійній напрузі, з посиленням відчуття небезпеки для 
бізнесу. 

Поява електронної книги і її популярність були обумовлені не тільки швидкими темпами розвитку науково-
технічного прогресу, а й зникненням культури читання, прискоренням життєвого темпоритму, збільшенням 
кількості способів проведення дозвілля, ущільненням можливостей наповнення вільного часу, де друкована книга 
частково стала засобом стримування, архаїзації, а електронна дозволяла розширити можливості. Для її 
утвердження на ринку знаковою стала масовізація електронних пристроїв для  читання. 

Стан поширення електронної книги у Білорусі можна назвати незадовільним, її переважно можна придбати 
на зарубіжних сайтах, а національний виробник контенту знаходиться у стані стагнації. Досвідом виготовлення 
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національного продукту може пишатись видавництво «Вишейша школа» (запровадили випуск електронних книг з 
2008 р.), «Книжковий клуб любителі книги», «Харвест» та ще декілька гравців. Білоруські видавці наголошують на 
недоцільності оцифровування друкованих книг, що може призвести до руйнування видавничої системи і 
неможливість створювати мультимедійну книгу через брак у видавництвах фахівців. 

Російський ринок електронного книговидання має більш оптимістичні реалії і прогнози на майбутнє. 
Найбільшим агрегатором та роздрібним ритейлером електронного контенту можна вважати «ЛітРес» (понад 50 
тис. найменувань), Elkniga.ru, Bookee.ru, Ozon.ru, Bookmate, Wexler. За даними дослідження  inFOLIO Research 
Group у 2011 р. в авторизованому доступі перебувало 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 «Лібрусек» – 110 тис. 
найменувань), knigafund.ru. Неавторизовані розповсюджувачі завдяки безкоштовному контенту руйнують 
налагодження каналів легального продажу книг.  

Електронна книга в Польщі має помірну популярність серед населення, адже ціни на друковану книжкову 
продукцію менші за ціни на електронну. В Польщі піратство в сфері електронних книг майже відсутнє. Характер 
розвитку російського, а також польського видавничого ринків є близьким до тенденцій західноєвропейських країн, 
загалом зберігається характерна консервативність і направленість на підтримку друкованих книг та намагання 
подолати нелегальний контент. 

В Україні ситуація на цьому ринку є незадовільною, видавнича галузь, як і у всьому світі, переживає 
реструктуризацію на фоні змін споживацької поведінки, що спонукає до оперативного реагування на нові запити з 
метою компенсування низькорентабельних напрямків діяльності.  

Попри більшу зацікавленість читачів електронним контентом, швидші темпи запровадження даної інновації 
на західноєвропейському ринку у порівнянні зі східноєвропейським, ключові проблеми залишаються спільними: 
питання оцифровування вже виданих книг і 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 реаліям ринку. Проте 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, в першу чергу, з низьким попитом на 
платну електронну версію книги, інші причини є другорядними.  

В контексті попередніх роздумів вмотивовано звучить твердження В. Теремко: «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» [2, с. 14]. 

Логічно припустити, що вибір людиною способу і носія для читання залежить від психологічних 
особливостей та матеріальних можливостей. 

Меншим ажіотажем довкола своєї появи відзначились аудіокниги, які спочатку запроваджувались на ринок 
у 60-х рр. ХХ ст. як субпродукт, що мав на меті задовольнити потреби людей з обмеженими особливостями і 
тільки на початку ХХІ ст. у країнах східноєвропейського регіону цей напрям почав комерціоналізуватись. Попри 
зручність у користуванні дана форма книговидання так і не здобула значного поширення у країнах Східної Європи, 
до того ж на сучасному етапі спостерігається згортання її виробництва. 

Існують численні проблеми, які гальмують розвиток ринку аудіокниг у країнах східноєвропейського регіону: 
відсутність досконалої законодавчої бази для регламентування діяльності видавців цієї продукції; піратство, коли 
аудіокниги з’являються у вільному доступі в Інтернеті і постійно збільшується кількість файлообмінних платформ; 
відсутність спеціалізованих торгових точок з їх розповсюдження, переважно вони розташовуються серед іншої 
аудіо-відео продукції, де читачеві важко зорієнтуватись в асортименті та наявності (до того ж асортимент 
аудіокниг у офлайнових точках продажу значно обмежений і відзначається мінімальним тематичним 
різноманіттям). 

 Негативно впливає на динаміку легального рику аудіокниг проблема з їх дистрибуцією. Основним каналом 
продажу залишаються книжкові магазини, магазини електроніки та інтернет-магазини, де звукова продукція 
посідає другорядні місця серед супутніх товарі низького попиту. Візуальна невиділеність їх у торговельному залі 
призводить до неможливості зорієнтуватись як у наявності продукції в магазині, так і в її асортименті. 
Непрофільність даного продукту та конкуренція у ціновому діапазоні з друкованими виданнями для багатьох 
магазинів стають визначальними факторами для низької зацікавленості розповсюджувачів. 

Передрозуміння ситуації на ринку аудіокниг створює аналіз їх асортименту в інтернет-магазинах країн 
східноєвропейського регіону, зокрема, Росії, Білорусі, Польщі та України. Саме ці показники дозволять усвідомити 
міру наповненості ринку і можливості задовольнити потреби споживачів. 

В Росії до лідерів з продажу аудіокниг можна віднести магазини: My-shop.ru (10054 назви), Ozon.ru (6809 
назв), Болеро (6422 назви), Books.ru (4499 назви), Бібліо-Глобус (4074 назв), Лабіринт (2081 назва). Проведений 
аналіз інтернет-магазинів Росії засвідчує наявність аудіокниг в асортименті багатьох магазинів, на ринку майже 
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непомітними є спеціалізовані магазини з продажу звукових книг, проте серед універсальних магазинів є п’ятірка 
лідерів, до каталогу яких включено понад 4 тис. назв звукових книг.  

Ринок аудіокниги у Польщі характеризується динамічним розвитком, що засвідчує наявність 
спеціалізованих магазинів, а це підтверджує зорієнтованість на посилену увагу до звукової книги з боку 
споживачів, що підтверджують статистичні дані, отримані під час аналізу діяльності онлайн-магазинів: 
Audioteka.pl (4476 назв), audiobook.pl ( 3000 наз), AudioKsiega.pl (2800 назав), ksiazkiaudio.pl (2544 назви), Empik.pl 
(2050 назв), Nexto.pl (1890 назв). 

 Ситуацію з продажем аудіокниг 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. Продаж їх у не профільних магазинах може 
вмотивовувати тільки попит. Лідерами національного ринку  продажу звукових книг є: AudioBooks (1555 назв), 
Audio-knigi.com (1042 назви), Petrovka.ua (445 книг), Yakaboo (360 книг), GlobalBook (114 назв), Toys Time (37 
назв). Загальна кількість звукових книг, що наявна у каталозі розповсюджувачів, за показниками значно 
поступається аналогічним даними польських і російських  продавців, а це засвідчує низький рівень розвиненості 
ринку, а також може свідчити про низький попит серед споживачів. Проведений аналіз базувався на вибірці з  40 
книжкових інтернет-магазинів на території України, у 90 % з яких аудіокниги не представлені взагалі. За 
дослідженнями iRiver в Україні більшість слухачі аудіолітератури — люди віком від 18 до 35 років (81%), серед 
людей молодше 17 років (тільки 5%) і старших 36 років (14%). (Водночас за останній рік найбільше зріс попит 
саме на дитячу літературу — на 150-200% [1].  

Попри перспективність даного сегмента видавничої галузі східноєвропейський регіон не може засвідчити 
швидких темпів зростання аудіокниг як за кількісними показниками, так  і за споживацькою зацікавленістю. 
Поступово аналітики ринку та провідні гравці засвідчують його нерентабельність. На думку експертів, подальший 
розвиток ринку аудіокниг буде супроводжуватись скороченням його обсягів. 

Найбільш вагомими проблемами ринку можна назвати проблеми з вибором асортименту звукових книг та 
якістю їх озвучування, що корелює ціновий діапазон, бо споживацький попитв  на високоякісну аудіокнигу 
призводить до збільшення її собівартості. 

У зв’язку з новітніми реаліями неминучим є внесення коректив у розвиток видавничого ринку, загалом і 
ринку електронної та аудіокниг, 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. Загалом 
технологічні інновації у східноєвропейському регіоні у книговиданні ще недостатньо розвинені. 
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