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ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ У «НОВОМУ ЦИФРОВОМУ СВІТІ»

Cвіт стрімко змінюється під впливом цифрових технологій. 
Особи й держави, інформаційні війни і тероризм,  
бізнес і економіка, технології та комунікації — 
оцифровано, здається, вже все. 
Виграє той, хто краще пристосується до цього  
«дивного нового світу»…

      Ерік Шмідт, Джаред Коен

Сучасна видавнича галузь перебуває на етапі цивілізацій-
ного переходу від друкованої до цифрової парадигми розвит-
ку. «Світ створення контенту змінюється, світ споживання 
контенту змінюється і видавничий світ змінюється. Щоб за-
лишатися актуальними та успішними, ви повинні адаптувати 
свої бізнес-практики» [450, с. 22], — наголошують керівники 
провідних світових видавництв. Ці слова яскраво ілюструють 
актуальність дослідження передумов, джерел і результатів 
трансформацій, що відбуваються на різних етапах створення, 
відтворення та поширення інформації у «новому цифровому 
світі» цивілізаційної «Третьої хвилі». 

У газетних і журнальних редакціях, книжкових видав-
ництвах активно застосовують досягнення цифрової епохи: 
комп’ютерні технології, інтернет-технології, мобільні техно-
логії, хмарні технології, технології штучного інтелекту тощо 
для творення нових продуктів, удосконалення роботи на всіх 
етапах редакційно-видавничого процесу, зміни відносин із ав-
торами й читачами,  урізноманітнення пропозицій, бізнес-мо-
делей діяльності як ключових чинників успіху. 

Процеси цифровізації відкрили новий простір і для со- 
ціокомунікаційної науки, в дискурсі якої домінують про-
блеми впливу новітніх технологій на діяльність редакцій 
медій і видавництв,  нових видавничих практик і відповід-
них їм бізнес-моделей. У цьому дискурсі фігурують різно-
манітні судження, концептуальну палітру яких моделюють:  
а) проблеми, спричинені термінологічною невиразністю і не-
усталеністю термінологічного поля; б) нелогічність або заста-
рілість класифікацій; в) відсутність глибокого аналізу та адек-
ватного відображення в системі наукових поглядів трансфор-
маційних процесів у видавничій галузі цифрової доби.
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Все це окреслює змістове поле й конкретизує значеннє-
во-функціональне наповнення наукової проблеми, сформо-
ваної та увиразненої на перетині  суперечливих, дискусійних 
теоретичних концептуальних положень і недоосмислених но-
вітніх видавничих практик, за динамікою яких не встигає  со-
ціокомунікаційна наука.  

Суть наукової проблеми полягає у перенасиченні наукового 
дискурсу загальними, поверховими, часто і внутрішньоконф- 
ліктними судженнями;  дефіциті системних, концептуально 
дисциплінованих напрацювань, які б відображали в теоретич-
ній базі цифрові трансформації видавничої галузі, що форму-
ють далекосяжні перспективи галузевого розвитку. 

Розв’язання означеної наукової проблеми важливе і в тео-
ретичному, і в практичному аспектах.

У теоретичному аспекті для комплексного розуміння тен-
денцій, перспектив розвитку сучасної видавничої галузі, онов-
лення теорії видавничої справи, вдосконалення підходів до під-
готовки фахівців для видавничої галузі, розвитку ефективної 
наукової комунікації у глобалізованому видавничому світі;  
у практичному — для чіткого усвідомлення важелів впливу на 
зміни, зумовлені цифровими трансформаціями: розвиток пози-
тивних тенденцій та нівелювання негативних, створення «до-
рожньої карти» для української видавничої галузі цифрової 
доби заради задоволення потреб «цифрових від народження» 
читачів та успішної інтеграції у світовий видавничий простір.  

Гіпотеза дослідження: цифровізація і конвергенція стали 
джерелом і каталізатором взаємопов’язаних багатовекторних 
цифрових трансформацій видавничої галузі, які детерміну-
ють розгалужену та ієрархічну множину новітніх видавничих 
практик, що потребують наукового осмислення та відображен-
ня у теоретичній базі.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали 
міждисциплінарні напрацювання зарубіжних та українських 
дослідників із проблематики: 

методології досліджень в соціальних науках, аналізу соці-
ально-економічних систем: Г. Аллан [399], Е. Белл, А. Брай-
мен [98], Г. Бернард, Г. Раян, А. Вутич [408], А. Браянт,  
К. Чармаз [416, 423], Б. Глейзер, А. Стросс [464], М. Жере-
бцов [408], М. Майлз, А. Губерман [514], В. Корнєєв [228], 
Л. Ньюман [282], В. Різун [308, 312, 315, 317–321], Т. Скот-
никова [317–321], А. Стросс, Дж. Корбін [343],  Г. Гакен [362–
364];
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природи трансформаційних процесів в умовах формуван-
ня інформаційного суспільства: І. Балахнін  [89],  Д. Гезмон-
далш  [367], Ф. Котлер  [231, 232], С. Кримський, Ю. Павлен-
ко [239], Р. Ленем  [248], М. Мак-Люен  [257, 258], Г. Почеп-
цов  [299–301], Д. Тапскотт  [345, 553, 554], Е. Тоффлер  [353],  
М. Шиліна  [385];

цифровізації бізнес-процесів в організаціях різних інду-
стрій: Р. Аміт, К. Зот, Л. Масса [401, 402], А. Боунфоур  [413], 
А. Бхарадваж,  О.А. Ел Саві, П.А. Павлоу, Н. Венкатраман 
[411], К. Волинкіна  [118], Дж. Коен, Е. Шмідт [387], Я. Ко-
ллін, К. Гікканен, Дж. Коргонен, М. Гален, Т. Італла [481], 
С. Кхан  [491], Е.К. Чев  [424];

видавничої, редакційної діяльності, книговидання на пе-
ретині друкованої та цифрової культур: В. Агєєв  [83, 84], 
О. Афонін  [87, 88], І. Баренбаум [94, 95], А. Бессараб  [101, 
102], М. Бгаскар [410], А. Біловицька  [99], Ю. Бондар [106],  
С. Водолазька  [115–117], В. Вуль  [119], Р. Гіляревський  [123], 
Ф. Голл  [475], A.Н. Греко  [468, 469], Л. Городенко  [129–
132], К. Горська  [133–135], Е. Далада  [140, 141], Н. Зелін-
ська  [193–197], Л. Зіміна  [198, 199], О. Зіміна  [200], В. Іванов  
[205–207], Н.А. Клейн  [492], Н. Костюк [230], Т. Крайнікова  
[234, 235], Б. Ленський  [249, 250], І. Лізунова  [251],  В. Мар-
кова  [260, 261], О. Мелещенко  [263, 264], Дж. Меркоскі  [266], 
А. Мірошниченко  [270], Т. МкІлроу  [506], Е. Огар  [283–285], 
Л. Рамраттан, М. Ценберґ  [534], В. Різун  [311, 313, 314],  
Т. Стріфас  [550], В. Теремко  [346–349], М. Тимошик  [350, 351],  
О. Тіра  [352], Дж.Б. Томпсон  [562, 563],  О. Тріщук [354, 
355], В. Харитонов  [371],  Н. Черниш  [376, 377], Ф. Яґер  і  
Дж. Яґер  [574]; 

мультимедійного, крос-медійного, трансмедійного ви-
робництва, конвергентних процесів у різних типах медій:  
О. Амзін [85], Е. Аппелґрен [404], К. Баранова [91, 92],  
Н. Бернардо [409], П. Бредшоу [414], О. Вартанова [108, 109], 
Л. Василик [110], А. Веґліс  [568, 569], Н. Виговська  [112–
114], Р.Р. Ґамбарато  [454, 455], М. Ґарсіа  [458], Х.А. Ґарсіа- 
Авілес [456, 457], Г. Дженкінс [483–487], М. Дьюз  [440], Д. Де-
відсон  [435], О. Далалакі  [433], І.Дж. Ердал  [446], Я. Засурський  
[191, 192],  Є. Зінін  [201], В. Золяк  [203], І. Ібрус [479], О. Кал-
миков  [211], А. Качкаєва  [188],  М. Карвайал  [ 456],  Р. Кендльба- 
хер [219], С. Кіннеброк, С. Кречшмар, М. Менке [510], 
І. Кірія  [221, 222], Дж. Колодзі  [493], Р. Крейґ  [237],   
Л. Кюнґ-Шанклемен  [496], Дж. Лонґ [500], М. Лукіна,  І. Фо- 
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мічева [254], О. Морозова [272, 273], К.Молоні [517, 518], 
А.Петерсен  [529], Б. Потятиник [297, 298], Р. Праттен  [532], 
Дж. Сінґер  [547], В. Силкок, С. Кейт  [546], К. Сколарі  [542], 
Т. Фельдман  [449], Д. Шантін  [543];  

видання наукової літератури в умовах відкритого досту-
пу: К. Антелман  [403], Дж. Браун  [415], П. Ґінспарґ  [462], 
Е. Форд  [451, 452], Л. Калві, М. Кассела  [420], Н. Каваллі 
[422], О. Мриглод  [274], У. Песчл  [531], Д. Соловяненко  [340], 
М. Шеуфен  [545], Т. Ярошенко  [397, 398].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Наукове дослідження виконане в межах комплексної про-
грами науково-дослідних робіт Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 
розвитку світових процесів глобалізації». Тема роботи є части-
ною фундаментальної наукової теми Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка «Український медійний контент у соціальному вимірі»  
№ БФ045-01, що виконувалася у 2011–2015 рр.  

Мета дослідження: розв’язання наукової проблеми, яка по-
лягає у формуванні теоретичної бази для осмислення цифро-
вих трансформацій видавничої галузі як детермінанти онов-
лення теорії видавничої справи.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання та-
ких дослідницьких завдань:

1) дослідити еволюцію цифрових технологій як каталіза-
тора трансформаційних процесів, виявити та описати взаємо-
зв’язок видів конвергенції із зумовленими цифровізацією но-
вими явищами в сучасній видавничій галузі;

2) проаналізувати суперечності використання в зарубіжно-
му та  українському наукових дискурсах ключових понять, що 
відображають цифрові трансформації видавничої галузі, за-
пропонувати обґрунтоване з урахуванням новітніх надбань тео- 
рії і практики бачення змісту та співвідношення цих понять; 

3) визначити сутність, вектори і розробити модель цифро-
вих трансформацій видавничої галузі;

4) дослідити за визначеними векторами множину детермі-
нованих цифровізацією новітніх явищ, процесів, моделей ді-
яльності, продуктів тощо та  сформувати цілісну теоретичну 
базу для осмислення цифрових трансформацій видавничої га-
лузі;

5) форсайтно схарактеризувати перспективи розвитку  циф-
ровізованої видавничої галузі в Україні в контексті впрова-
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дження актуальних зарубіжних практик та інтеграції у гло-
балізований видавничий простір. 

Об’єкт дослідження — трансформації видавничої галузі в 
контексті становлення цифрового медійного середовища.

Предмет дослідження — джерела, чинники, результати 
цифрових трансформацій видавничої галузі, детермінанти 
утвердження видавничих практик цифрової доби і їх осмис-
лення в сучасній соціокомунікаційній науці.

Наукова новизна роботи. У результаті проведеного дослі-
дження  вперше:

♦ розглянуто видавничу галузь як складну динамічну сис- 
тему, джерелами трансформацій якої стали цифровізація та 
конвергенція; 

♦ виявлено в межах терміносистеми теорії видавничої 
справи суперечності у визначенні понять «конвергентні ме-
дії», «мультимедіа», «мультиплатформність», «крос-медіа», 
«трансмедіа», «мультимедійна редакція», «крос-медійна ре-
дакція», «конвергентна редакція», «трансмедійна редакція», 
«електронне видання», «електронна книга» та інших, запро-
поновано авторське бачення їх змісту та співвідношення;

♦ визначено вектори та запропоновано модель цифрових 
трансформацій видавничої галузі, покладену в основу дослі-
дження та систематизації результатів багатовекторних транс- 
формаційних процесів у глобальному та українському вимі-
рах;

♦ синтезовано  і відображено в теоретичній базі нові ідеї, 
концепції, теоретичні положення про сутнісну специфіку циф-
рових трансформацій видавничої галузі, зокрема:

♦ виявлено та описано особливості функціонування нових  
суб’єктів цифрового видавничого ринку;
♦ розроблено авторську класифікацію цифрових видав-
ництв;
♦ виокремлено та досліджено цифрові бізнес-моделі у ви-
давничій галузі;
♦ виявлено та описано бізнес-моделі редакцій наукової пе-
ріодики і видавництв в умовах відкритого доступу до нау-
кової і навчальної інформації;
♦ розроблено класифікацію бізнес-моделей суб’єктів циф-
рової дистрибуції видавничого контенту;
♦ запропоновано авторську класифікацію зарубіжних он- 
лайнових платформ для цифрового самвидаву та дослідже-
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но результати їх інтеграції у систему традиційного книго-
видання і книгорозповсюдження;
♦ проаналізовано ступінь застосування українськими ви-
давництвами, редакціями газет і журналів  інструментів 
цифровізації системи управління колаборативним редак-
ційно-видавничим процесом;
♦ запропоновано моделі організування мультиплатформно-
го газетного, журнального, книжкового виробництва, роз-
роблені відповідно до специфіки функціонування україн-
ського видавничого ринку;
♦ виявлено та систематизовано цифрові трансформації на 
різних етапах редакційно-видавничого процесу;
♦ досліджено дифузію електронних видань як новітнього 
видавничого продукту у глобальному та національному ви-
мірах;
♦ здійснено фасетну класифікацію та розроблено типоло-
гічну модель електронних видань;
♦ окреслено перспективи розвитку цифрових трансформа-

цій національної видавничої галузі.
Вдосконалено:
♦ теорію видавничої справи та редагування через введення 

масиву висновків щодо цифрових трансформацій видавничої 
галузі; 

♦ поняттєву систему видавничої справи;
♦ теорію видавничого бізнесу;
♦ теорію видавничого менеджменту та маркетингу;
♦ типологію електронних видань.
Набули подальшого розвитку: 
♦ теоретичні підходи до видавничої стандартизації;
♦ теоретичні аспекти вивчення технологій редакційно- 

видавничого процесу;
♦ теорія видавничих полів Дж.Б. Томпсона;
♦ модель каналів поширення новинного контенту А. Веґлі-

са; 
♦ бізнес-моделі у виданні наукових статей М. Шеуфена.
Наукова достовірність результатів дослідження засвідче-

на наявністю, обсягом та репрезентативністю джерельної ба-
зи, зібраними емпіричними даними, фактичним матеріалом 
(представлені у вигляді схем і таблиць у додатках), а також 
апробацією результатів досліджень.

Практичне значення одержаних результатів. Сформу-
льовані ідеї, пропозиції та висновки можуть бути ефектив-
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но застосовані у видавничій практиці — в розробленні нових  
гібридних бізнес-моделей, використанні описаних і система-
тизованих у роботі цифрових інструментів, корегуванні орга-
нізаційних моделей роботи та системи управління редакцій-
но-видавничим процесом тощо. 

Матеріали дослідження цінні і для навчального процесу, зо-
крема у викладанні курсів «Видавничі інновації», «Крос-ме-
дійні комунікації», «Медіамаркетинг і медіаменеджмент», 
«Редактор газет і журналів», «Редактор книг», «Редактор но-
вих медій», «Тренди сучасної видавничої справи», «Цифрові 
бізнес-моделі» тощо, у спецкурсах з видавничої справи та жур-
налістики, а також у семінарах, на курсах підвищення квалі-
фікації працівників медійної галузі.

Апробація результатів дослідження. Основні положення 
наукової праці було представлено як доповіді й виступи на 
дев’яти міжнародних та восьми всеукраїнських наукових і на-
уково-практичних конференціях. 

Важливим елементом міжнародної апробації стало керів-
ництво Літньою школою з крос-медійної журналістики у ме-
жах міжнародного проекту  TEMPUS IV «Крос-медіа і якісна 
журналістика» (липень 2015 р.). 

Практичному впровадженню результатів дослідження 
сприяло проведення лекцій, майстер-класів з проблематики 
цифрових трансформацій видавничої галузі під час органі-
зованих державною науковою установою «Книжкова палата 
України» науково-практичних семінарів для керівників ви-
давництв із різних регіонів України (грудень 2015 р., липень 
2016 р., лютий 2018 р.).

Структура монографії. Теорію можна вважати науковою, 
якщо вона: «описує певну групу явищ матеріального чи духов-
ного світу (тобто віддзеркалює досліджувані явища у статиці); 
розкриває функціонування цих явищ (тобто описує досліджу-
вані явища в динаміці); передбачає результати такого функці-
онування (тобто видає більш-менш точний прогноз подальшо-
го розвитку досліджуваних явищ)» [317, с. 6].

Відповідно до цього в першому розділі окреслено розумін-
ня ключових понять, якими оперуватимемо в роботі, обґрун-
товано концепт «цифрові трансформації», визначено вектори 
розвитку і запропоновано модель цифрових трансформацій ви-
давничої галузі. У другому, третьому, четвертому та п’ятому 
розділах проаналізовано результати цифрових трансформацій 
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видавничої галузі в межах визначених векторів, а у післямові 
спрогнозовано перспективи розвитку цифровізованої видавни-
чої галузі в Україні. 

Ця робота побачила світ завдяки творчій ідеї та кваліфі-
кованим рекомендаціям наукового консультанта доктора фі-
лологічних наук, професора В. Різуна, фаховим порадам і до-
помозі в проведенні опитувань колег із рідного Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та бага-
тьох інших українських вишів, підтримці директора Книж-
кової палати України М. Сенченка, завідувача відділу ISBN 
Книжкової палати України І. Погореловської, президен-
та Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів  
О. Афоніна, президента Української Асоціації Медіа Бізнесу  
О. Погорєлова, небайдужості представників українського кни-
говидавничого, газетного і журнального бізнесів, які не по-
шкодували свого часу для інтерв’ю або відповідей на запитан-
ня анкет.

Критичне осмислення та уточнення низки положень мо-
нографії стало можливим завдяки слушним зауваженням ре-
цензентів: доктора філологічних наук, професора, завідувача 
кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства 
Н. Зелінської; доктора наук із соціальних комунікацій, про-
фесора, завідувача кафедри соціальних комунікацій Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Українки 
С. Кравченко та доктора наук із соціальних комунікацій, про-
фесора, заступника генерального директора Львівської націо- 
нальної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, директора На-
уково-дослідного інституту пресознавства Л. Сніцарчук, за що 
всім безмежно вдячна.

Щиро дякую колективу кафедри видавничої справи та ре-
дагування Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за інтелектуальну насна-
гу, наукову, творчо-дискусійну атмосферу.

Складаю глибоку вдячність своїй Родині за розуміння, під-
тримку і любов.
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1.1. Видавнича галузь як складна динамічна     
 система 

Видавнича галузь — складна динамічна система, якій при-
таманні сукупність ознак синергетичних систем: відкритість, 
нелінійність, ентропійність, невизначеність. 

Осмислення специфіки функціонування та, особливо, транс- 
формацій видавничої галузі в цифрову добу потребує дослі-
дження її зовнішньої та внутрішньої структури, вибору стра-
тегій і відповідних методів дослідження. 

1.1.1. Видавнича галузь у системі культурних індустрій

Поняття «культурні індустрії». Тривалий час поняття «ін-
дустрія» звужено трактували, семантично асоціюючи його з 
промисловим виробництвом —  діяльністю фабрик, заводів: 
«Індустрія — фабрично-заводська промисловість із машин-
ною технікою; промисловість»  [336, т. 2, 1971, c. 21]. В осно-
ві такого трактування обмеження простору сутності, бо інду-
стріальність, індустріалізм — процес, результат (масштабне, 
серійне виробництво) і, безумовно, засоби його досягнення. 
За логікою розвитку індустріальність у всіх її формах утвер-
дилася в попередню (індустріальну) цивілізаційну епоху, але 
не вичерпала своїх сил з переходом до цифрової доби, суттє-
вим для якої є етап постіндустріального розвитку.  З огляду 
на це є достатньо підстав вести мову про «постіндустріаль-
ний індустріалізм», «цифровий індустріалізм», «інформа-
ційний індустріалізм», спільними для яких є масштабність,  
рідше — серійність, а відмінними — передусім засоби і техно-
логії.  

 У постіндустріальному світі поняття «індустрія» дедалі час- 
тіше застосовують для опису виробництва інтелектуальних, 
креативних процесів і продуктів (лат. industria — діяльність, 
старанність, працьовитість, мистецтво у промислах): «індус- 
трія культури», «культурні індустрії», «креативні індус- 
трії», «інформаційна індустрія», «медійна індустрія» тощо.  
У системі цих координат ми й шукатимемо розуміння обсягу 
та структури ключових для нашого дослідження понять «ви-
давнича індустрія» і «видавнича галузь», які, попри деякі се-
мантичні особливості, використовуватимемо як синонімічні.

Засновником теорії культурної індустрії, як стверджує  
І. Кірія, вважають німецького філософа, представника по-
мірного марксизму В. Беньяміна. Цим поняттям він не по-
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слуговувався, однак «першим зацікавився серійним вироб-
ництвом продуктів мистецтва і його впливом на сприйняття 
твору мистецтва». У праці «Твір мистецтва в епоху його тех-
нічного відтворення» В. Беньямін доводить, що механічне 
відтворення шедевра (масове виробництво, копіювання тво-
ру в необмеженій кількості з так званого «майстра»), ради-
кально змінює передусім його соціальну функцію [221, с. 44]. 

Уперше термін «культурна індустрія» було використано 
в назві однієї з глав книги «Діалектика просвітництва» ні-
мецьких філософів та соціологів, представників Франкфурт-
ської школи критичної теорії індустріального суспільства  
М. Горкгаймера (Max Horkheimer) і Т. Адорно (Theodor Ludwig 
Wiesengrund Adorno), які переконані, що «культура май-
же повністю втратила здатність бути утопічною критикою, 
оскільки була комодифікована — стала річчю, яка продається 
і купується. Культура й індустрія повинні бути супротивника-
ми, але при сучасній капіталістичній індустрії вони злилися 
воєдино. Так народилася «культурна індустрія»» [367, с. 33]. 

Французькі соціологи, які  вивчали культурну індустрію, 
відмовилися від використання терміна в однині, оскільки це 
передбачало «уніфіковане поле», в якому різноманітні форми 
культурного виробництва, що співіснують в сучасному житті, 
підпорядковуються однаковій логіці. Термін «культурні індус- 
трії» у множині дає змогу «продемонструвати комплексність 
культурних індустрій та виявити різноманітну логіку, яка діє 
в різних типах культурного виробництва, показати, наприк- 
лад, що індустрія теле- і радіомовлення функціонує інакше, 
ніж преса чи індустрії, що використовують «видавничі» моде-
лі виробництва, такі як книгодрукування чи індустрія звуко-
запису» [367, с. 34]. 

Продуктом культурних індустрій є результат психічної (ін-
телектуальної, креативної) діяльності людини. З певною умов-
ністю, особистість, зайняту в культурних індустріях, можна 
вважати підприємцем у культурі, а творчу, проектну групи то-
що — заводом чи фабрикою в культурі.

Структура системи культурних індустрій.  У документах 
ЮНЕСКО поняття «культурні індустрії» визначають як «індус- 
трії, що виробляють матеріальні або нематеріальні художні та 
творчі вироби та мають потенціал для створення багатства й 
отримання доходів шляхом використання культурних ціннос-
тей та виробництва товарів і послуг на основі знань (традицій-
них і сучасних). Спільним для культурних індустрій є те, що 
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1.1.3. Методологія дослідження трансформацій  
 видавничої галузі цифрової доби

Проблема дослідження cкладних динамічних систем. Ос-
новною проблемою вивчення нелінійних самоорганізованих 
динамічних систем (а такою ми вважаємо й видавничу галузь) 
є брак надійних методів вимірювання змінних, коли «об’єк-
тивні дані про суб’єктивні чинники доводиться видобувати за 
допомогою тестів, опитувань, аналізу інших непрямих даних» 
[306, с. 31]. Українські дослідники В. Різун і Т. Скотникова 
зазначають, що «для гуманітарних, суспільних наук (історія, 
психологія, соціологія, журналістикознавство тощо) так досі 
й не створено спеціальної «метрології», своїх одиниць і проце-
дур вимірювання <…>, яка б ураховувала специфіку об’єкта 
дослідження суспільних наук» [317, с. 60]. 

Зважаючи на це, дослідження проводилося індуктивно  
шляхом збору та аналізу якісних даних й дедуктивно через 
генералізацію теоретичних напрацювань на основі системного 
і соціальнокомунікаційного підходів, що дало змогу вивчати 
цифрові трансформації видавничої галузі як систему взаємо-
пов’язаних явищ у контексті «суспільної взаємодії соціальних 
інститутів, засобів, соціальних ролей» [308, с. 289]. У роботі 
також застосовано множинну стратегію комбінування аналізу 
якісних і кількісних даних, коли результати кількісного до-
слідження використовувалися для тестування, підтвердження 
валідності, ілюстрування результатів, одержаних під час якіс-
ного дослідження, і навпаки.

Обґрунтована теорія як стратегія дослідження. Під час 
якісного дослідження використано стратегію побудови теорії 
на основі аналізу якісних даних Grounded theory («обґрунто-
вана теорія» або «сходження до теорії»), розроблену американ-
ськими соціологами А. Строссом (Anselm L. Strauss) і Б. Ґлей-
зером (Barney G. Glaser)4. Обґрунтовану теорію визначають як 
«теорію, що виникла з даних, які систематично збирають й 
аналізують в процесі дослідження», при цьому «збір даних, 
аналіз і остаточна теорія тісно взаємопов’язані» [98, с. 589]. 
Якщо в традиційній моделі дедуктивного дослідження попе-
редні гіпотези формують на основі вже чинної теорії, то стра-
тегія індуктивного сходження до теорії передбачає початок до-
слідження зі збору якісних даних.

4 Див.:  Glaser B., Strauss A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies 
for Qualitative Research.  Transaction Publishers, 2009.
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Інструментами обґрунтованої теорії є теоретична вибірка, 
теоретичне насичення і постійне порівняння.

У контексті описаної стратегії генеруванню гіпотез переду-
вало формування теоретичної вибірки як безперервного про-
цесу збору, кодування й аналізу даних, отриманих на підставі 
компаративного, дискурс-аналізу наукових праць, автори яких 
заторкують проблематику цифровізації видавничої, медійної 
галузі (А. Бессараб, М. Бгаскар, С. Водолазька, К. Гілес, Л. Го-
роденко, К. Горська, Н. Зелінська, Л. Зіміна, В. Іванов, І. Лі-
зунова, Г. Малинецкий, В. Маркова, О. Мелещенко, Дж. Мер-
коскі, Е. Огар, Л. Рамраттан, В. Різун, Т. Стріфас, В. Теремко, 
Дж.Б. Томпсон, Ф. Голл, М. Ценберґ, Н. Черниш, Т. Чілачава, 
Л. Швайка, М. Шенберґ, Ф. Яґер і Дж. Яґер та інші) та моніто-
рингового аналізу джерельної бази дослідження, зокрема:

♦ матеріалів щорічних статистичних, аналітичних звітів 
розвитку книжкової, газетної та журнальної індустрій у гло-
бальному і регіональному контекстах: «Глобальне електронне 
книговидання: звіт про тенденції розвитку ринку» («Global 
Ebook: A report on market trends and developments»), «Інновації 
в газетах. Всесвітнє дослідження» («Innovation in newspaper. 
World report»), «Інновації в журнальних медіях» («Innovation 
in Magazine Media»), «Книга 2017 — ринок, тенденції, ана-
ліз» («Boken 2017 — marknaden, trender och analyser», Шве-
ція), «Книжковий ринок Китаю» («The Chinese book market»), 
«Книжковий ринок у Польщі» («Rynek książki w Polsce»), «Книж-
ковий ринок Росії. Стан, тенденції і перспективи розвитку» 
(«Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития»), «Книжковий сектор в Іспанії. 2013–2015» («El 
sector del libro en España. 2013–2015), «Статистичні орієнтири. 
Франція і світ» («Repères Statistiques, France et international»), 
«Тенденції в редакціях 2015», «Український медіаландшафт»,  
«Цифрове книговидання Канади: дослідження BNG» («The 
State of Digital Publishing in Canada: BNG Research») тощо5; 

♦ статей, опублікованих у зарубіжних та українських  
друкованих й електронних виданнях із редакційно-видавничо-
го фаху: «Вісник Книжкової палати», «Книжная индустрия», 
«Университетская книга», Book Business Magazine, Digital 
Book World, Independent Publisher Magazine, Goodereader, 
Library Journal, Publish, Publishers Weekly, Publishing 
Executive, Publishing Perspectives, The bookseller; на офіцій-

5 Повний перелік подано у розділі «Вторинні емпіричні дослідження, 
статистичні та аналітичні звіти» списку використаних джерел, загалом  
65 позицій.
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них сайтах видавничих асоціацій: Асоціації незалежних кни-
говидавців Америки (Independent Book Publishers Association), 
Американської асоціації книготорговців (American Booksellers 
Association), Асоціації видавців Америки (Association of 
American Publishers), PubWest Publishing), Всесвітньої асоці-
ації видавців газет (World Association of Newspapers and News 
Publishers, WAN-IFRA), Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів, Української Асоціації Медіа Бізне-
су; сайтах українських культурно-видавничих проектів: «Ба-
рабука», «Казкарка», «Читомо» тощо; у видавничих блогах, 
Telegram-каналах:  блозі Інституту майбутнього книги (Institute 
for the Future of the Book, http://www.futureofthebook.org/) 
— групи, яка досліджує еволюцію інтелектуального дискурсу, 
його переміщення з друкованих сторінок на мережеві екрани; 
каналі «Слова и деньги» в Telegramm6. 

Під час збору даних ми виокремлювали ідеї, поняття, наз-
ви цифрових стартапів тощо, які позначали кодами. Аналіз 
даних здійснювався шляхом їх категоризації на основі тем, 
концепцій або будь-яких схожих характеристик, і саме ре-
зультати такого аналізу визначали напрям подальшого збору 
емпіричних даних. Отже, аналіз був не окремою прикінцевою 
частиною дослідження, а тривалим процесом, що поширював-
ся на всі стадії роботи. 

Одержані  дані вивчено та систематизовано із застосуванням 
методик структурування якісних даних: відкритого, осьового 
та селективного кодування. Поняття «код дослідження» ми 
розглядали в запропонованому М. Майлзом (Matthew B. Miles), 
А. Губерманом (A. Michael Huberman) і Дж. (Johnny  Saldaña) 
значенні: «код — це ярлик, який присвоюють символічному 
значенню описової чи інферентної інформації, одержаної під 
час дослідження. Коди зазвичай приписують до «шматків» да-
них різного розміру, і вони можуть мати форму прямих, описо-
вих або більш евокативних і складних ярликів» [514, с. 71–72]. 

Відкрите кодування використовувалося для концептуаліза-
ції емпіричних даних і створення первинного переліку теоре-
тичних концептів, які потребують дослідження (конвергентні 
медії, мультимедіа, мультиплатформність, крос-медіа, тран-
смедіа, електронне видання, електронна книга, інтерактивні 
видання, мультимедійні видання, цифрові видавництва, циф-
рові кіоски періодичної преси, дистриб’ютори, агрегатори циф-
рового контенту, самарі видань, цифровий самвидав, краудпаб- 

6 Опрацьовано понад 2 тис. статей за 2012–2017 рр.
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лішинг, оверлейні журнали, онлайнові платформи для проек-
тного менеджменту, буктьюб, цифрова дистрибуція тощо). Під 
час осьового кодування ми фокусувалися на взаємозв’язку між 
концептами і визначали ширші теми (нові суб’єкти цифрово-
го видавничого ринку, цифрові бізнес-моделі, інструментарій 
і технологічні платформи для редакційно-видавничого опра-
цювання інтерактивної та мультимедійної літератури, моделі 
мультиплатформного медіавиробництва, цифрові інструмен-
ти для просування видань, мережеві канали продажу видань 
тощо). Нарешті, селективне кодування допомогло остаточно 
виокремити основні вектори трансформаційних процесів. 

Застосування описаної стратегії дослідження  та методу мо-
делювання сприяло оформленню значного масиву емпіричних 
даних у зрозумілу картину, мережу взаємопов’язаних концеп-
цій та дало змогу  запропонувати модель цифрових трансфор-
мацій, яка стала основою для дослідження та систематизації 
широкого спектру інноваційних видавничих практик, що по-
требують належного відображення у сучасній теорії видавни-
чої справи.

Використання емпіричних методів для тестування кон-
цепцій. На підтвердження концепцій та контекстуалізації 
світових тенденцій щодо українського видавничого ринку 
використано метод опитування. Щоб з’ясувати, чи читають 
представники «покоління міленіалів» електронні книги, га-
зети та журнали, які саме види видань за функціональним 
призначенням читають і вважають за доцільне видавати в 
електронному форматі, на яких пристроях та в яких фор-
матах споживають електронний контент, за який елект-
ронний контент вони готові платити тощо, протягом квітня 
2016 р. — червня 2017 р. було проведено онлайнове анкетне 
опитування найактивніших споживачів цифрового контен- 
ту — молодь від 18 до 25 років (дод. Е.2, Е.3). На запитання 
анкети відповіли 1 070 студентів київських та регіональних 
вищих закладів освіти України, зокрема: Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара, Житомирсько-
го державного університету імені Івана Франка, Запорізького 
національного університету, Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, Київського національного 
університету театру, кiно і телебачення   іменi І. К. Карпен-
ка-Карого, Київського університету імені Бориса Грінченка, 
Національного технічного університету України «КПІ імені  
І. Сікорського», Львівського національного університету іме-
ні Івана Франка, Одеського національного університету імені  
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І. І. Мечникова, Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника, Східноєвро-
пейського національного університету імені Лесі Українки, 
Тернопільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка, Української академії друкарства, Харків-
ської державної академії культури, Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича. Спираючись на на-
ведені в анкеті дані про місце народження респондентів, можна 
говорити про територіальне охоплення анкетуванням пред-
ставників різних регіонів України (Східна, Центральна, За-
хідна, Південна), що свідчить про репрезентативність вибірки.

Моделі організування роботи українських редакцій газет і 
журналів (дод. Г.1), книжкових видавництв (дод. Г.2) в умо-
вах мультиплатформного медіавиробництва виявлено, спира-
ючись на результати анкетного опитування (перелік респон-
дентів подано у дод. Б.1, Б.2) та матеріали неформалізованих 
інтерв’ю з керівниками редакцій газет і журналів, видав-
ництв, проведеними самостійно або у рамках магістерських 
досліджень під нашим керівництвом.

Ступінь цифровізації систем управління виробничим про-
цесом, найпоширеніші цифрові форми просування видань і 
канали цифрової дистрибуції, тенденції випуску електронних 
видань українськими видавцями визначалися з використан-
ням матеріалів анкетного опитування керівників редакцій 
українських медій, книжкових видавництв (дод. В, Д, Е).

Опитування керівників книжкових видавництв здійснене 
шляхом роздаткового анкетування під час Книжкового Арсе-
налу (квітень 2016 р. і травень 2017 р.) та через онлайнове ан-
кетування, проведене за сприяння Української Асоціації ви-
давців та книгорозповсюджувачів і Книжкової палати Украї-
ни (червень — листопад 2017 р.). Загалом на запитання анкети 
відповіли представники 136 видавництв (у дод. Б.1 наведено 
назви 128 видавництв, 8 відповідей були анонімними, оскіль-
ки видавці не заповнили поле «Назва видавництва»), що в умо-
вах, коли  лише близько 2 тис. із майже 6 тис. зареєстрованих 
видавництв (за даними Книжкової палати України) видають 
хоча б одну книгу на рік, вважаємо доволі репрезентативним. 

Онлайнове опитування працівників редакцій газет і жур-
налів, інтернет-медій із різних регіонів України (42 респон-
денти, у дод. Б.2 наведено назви 37 редакцій, 5 відповідей 
були анонімними, видавці не заповнили поле «Назва періо-
дичного видання») стало можливим завдяки підтримці Укра-
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їнської Асоціації Медіа Бізнесу. Незважаючи на малу кіль-
кість учасників  опитування (загалом анкету протягом черв- 
ня — листопада 2017 р. отримали близько 4 тис. кореспонден-
тів, редакторів, головних редакторів), пов’язану з небажан-
ням редакторів витрачати свій час, а подекуди й скептичним 
ставленням українського медіабізнесу до журналістської, ви-
давничої освіти та науки, отримані дані дали змогу виявити 
загальні тенденції та описати результати цифрових транс- 
формацій в газетній і журнальній індустріях на загально- 
українському рівні.

Теоретичні методи дослідження як інструмент наукового 
узагальнення кількісно-якісних даних. Одержані у процесі 
якісного і кількісного дослідження емпіричні дані узагальне-
но з використанням загальнонаукових методів аналізу, син-
тезу, порівняння, узагальнення, класифікації, типологізації,  
моделювання. 

Авторські дефініції ключових для дослідження понять, що 
можуть стати відправною точкою для формування терміносис-
теми, відповідної новим цифровим реаліям видавничої прак-
тики, розроблено за допомогою методів дефінітивного, семан-
тичного, контекстного аналізу, порівняння.

Виокремлені під час якісного аналізу джерельної бази за-
рубіжні та українські цифрові стартапи (систематизовано в  
дод. А) стали основою для вивчення та подальшої класифіка-
ції (із застосуванням аналітико-синтетичного методу, методу 
класифікації) суб’єктного середовища цифрового видавничого 
ринку, цифрових бізнес-моделей. 

Типологічний аналіз асортименту електронних видань, ви-
пущених зарубіжними та українськими видавцями7, і викорис- 
тання методу моделювання дали змогу запропонувати фасетну 
типологічну класифікацію й вибудувати типологічну модель 
електронних видань. 

Отже, методологічну матрицю дослідження ґрунтовано на 
індуктивному підході та стратегії сходження до теорії, коли 
діяльність редакцій газет і журналів, видавництв у цифрово-
му середовищі вивчалася в їхньому нинішньому вигляді, на 
основі емпіричних методів дослідження формувалися і тесту-
валися гіпотези, а потім з використанням теоретичних методів 
дослідження розроблялися дефініції, класифікації, моделі. 

7 Протягом 2012–2017 рр. проаналізовано контент майже 300 сайтів 
традиційних і цифрових видавництв, цифрових кіосків періодичної преси, 
рітейлерів і агрегаторів цифрового книжкового контенту, частину з яких 
представлено в дод. А.
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2.1. Нові суб’єкти цифрового видавничого ринку 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про видавничу 
справу» до суб’єктів  видавничої  справи  належать  видавці, 
виготовлювачі та розповсюджувачі видавничої продукції [7]. 
На цифровому видавничому полі працює багато традиційних 
для «ери Ґутенберґа» суб’єктів видавничої справи (редакції 
друкованих газет і журналів, традиційні видавництва, дру-
карні, книгарні тощо). 

Аналіз розділів «Жовті сторінки» у щорічних звітах із гло-
бального електронного книговидання [43–46], аналітичних 
звітів, статей із зарубіжних та українських онлайнових ви-
дань видавничої проблематики1 засвідчив появу нових суб’єк-
тів видавничого бізнесу — цифрових видавців, виготовлювачів 
і дистриб’юторів.  Ознака «цифрові» у цьому випадку характе-
ризує суб’єктів видавничої справи за комплексним критерієм: 
видом випущених (виготовлених, поширених) продуктів (за 
аналогією ми говоримо про видавництва, книгарні наукової, 
дитячої, навчальної тощо літератури) та (або) використанням 
цифрових технологій як основи виробничих процесів, моде-
лей бізнесу. 

Оскільки розв’язання наукової проблеми передбачає на-
лежне відображення у теоретичній базі новітніх видавничих 
практик, одним із кроків на цьому шляху має бути досліджен-
ня сучасного стану речей щодо змін у суб’єктному середовищі 
видавничого ринку.

Варто наголосити, що кількісно цифрові гравці видавничого 
поля поки що утворюють незначний сегмент2 глобального ви-
давничого ринку, проте саме вони впроваджують інноваційні  
цифрові бізнес-моделі3, сприяють розвитку цифрового видав-
ничого ринку (створюють нові канали  дистрибуції електрон- 
них видань, пропонують різні види цифрових видавничих по-
слуг, продуктів тощо), що й зумовлює необхідність їх дослі-

1 «Книжная индустрия», «Университетская книга», «Читомо», Book 
Business Magazine, Digital Book World, Independent Publisher Magazine, 
Goodereader, Library Journal, Publishing Perspectives, Publishing Executive, 
Publishers Weekly, The bookseller тощо.

2  У процесі дослідження було виявлено та систематизовано у дод. А по-
над 200 цифрових видавництв та суб’єктів цифрової дистрибуції видавни-
чого контенту. Проте цей перелік не претендує на вичерпність.

3 Докладніше поняття «цифрові бізнес-моделі» та, власне, нові біз-
нес-моделі цифрової доби буде розглянуто в наступному пункті досліджен-
ня.



81 Розділ 2. Цифрові трансформації  
                видавничого ринку

дження, класифікації, вивчення специфіки функціонування 
у контексті оновлення видавничої теорії.

2.1.1. Цифрові видавці на книжковому, газетному,  
    журнальному ринках  

Цифрові видавництва. Новими суб’єктами видавничої 
справи стали цифрові (ще називають «інтернет», «мультиме-
дійні») видавництва, які спеціалізуються на випуску різних 
видів видань в електронному форматі: електронних копій дру-
кованих видань, мультимедійних видань на компакт-дисках, 
мультимедійних книжкових застосунків для мобільних при-
строїв, аудіокниг, цифрових самарі бізнес-літератури тощо та 
зорієнтовані на використання нових бізнес-моделей, актуалі-
зованих розвитком інтернет-технологій. 

Дослідження особливостей функціонування цифрових ви-
давництв (систематизованих у дод. А.1 та наведених у пере-
ліку видавництв книг у відкритому  доступі4, загалом 275 
видавництв) дає підстави поділити їх за специфікою видав-
ничих продуктів на дві групи: видавництва первинних  
видань (переважна більшість) та видавництва вторинних  
видань, які ми назвали цифровими самарі-видавництвами. 
Останні спеціалізуються на створенні, випуску в електрон- 
ному форматі й онлайновому продажі вториннних коротких 
текстів (самарі) із викладом ключових ідей, викладених у нон-
фікшн літературі переважно бізнес-тематики. 

Мету та ідею створення вторинних видавничих продук- 
тів — електронних самарі бізнес-книг — засновники цифро-
вих стартапів: Blinkist, Getabstract, Smart Reading, Essenly та 
інших (табл. А.1.2) бачать у подоланні проблеми інформацій-
ного перенавантаження, про що свідчать дані, опубліковані на 
офіційних сайтах цих цифрових видавців: 

«Четверо друзів обмінювалися резюме книг протягом всіх шкільних 
років, і це допомагало їм успішно складати іспити. Коли вони пішли 
працювати, часу на читання стало ще менше, і вони вирішили ство-
рити платформу, яка допомагала б людям отримувати щодня необ-
хідну для їхнього професійного зростання коротку інформацію, яку 
можна прочитати за 15 хвилин» (берлінський Blinkist);

4  Див.: Publishers of OA books // Open Access Directory. URL:  http://oad.
simmons.edu/ oadwiki/ Publishers_of_OA_books (last acceesed: 12.12.2016).  
На вересень 2017 р. в переліку представлено 186 видавців.
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2.2. Нові бізнес-моделі як результат  
 розвитку цифрових стартапів 

Описані у попередньому пункті суб’єкти цифрового видав-
ничого ринку часто продукують, розвивають і впроваджують 
у видавничу практику нові, доступні завдяки розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій, бізнес-моделі.

Поняття «бізнес-модель» науковці розглядають багато- 
аспектно. Р. Аміт (Raphael Amit), К. Зотт (Christoph Zott) та 
Л. Маса (L. Massa) на основі аналізу визначень терміна у 133 
статтях за період від січня 1975 р. до грудня 2009 р. зробили 
висновок, що концепт «бізнес-модель» набув особливої попу-
лярності з появою інтернету в середині 1990-х років, що було 
зумовлено зацікавленням до «ведення бізнесу в електронному 
вигляді», проте остаточного консенсусу щодо значення термі-
на так і не було досягнуто [401, с. 4]. 

М. Аль-Дeбеі (Mutaz M. Al-Debei), Р. Ел-Гаддадег (Ramzi El-
Haddadeh), Д. Авісон (David Avison) описали десять підходів 
до розуміння бізнес-моделей у наукових джерелах: 

«1) спосіб, яким організація створює цінність; 2) спосіб, яким органі-
зація отримує дохід; 3) абстракція чинного бізнесу і планування біз-
нес-перспектив; 4) архітектура для організації, її активів, товарів, по-
слуг та інформаційних потоків; 5) бізнес-логіка підприємства; 6) спо-
сіб, яким організація забезпечує транзакції за допомогою 
координації та співпраці між кільками компаніями; 7) стратегії орга-
нізації або набір стратегій; 8) інтерфейс або теоретичний шар між 
бізнес-стратегією і бізнес-процесами; 9) концептуальний інструмент, 
бізнес-абстракція, план; 10) спосіб розуміння єдиної організації або 
мережі організацій» [400, с. 4].

Названі автори запропонували дефініцію концепту «біз-
нес-модель», яку ми використовуватимемо як базову для на-
шого дослідження: 

«абстрактне представлення організації, концептуальне, текстуаль-
не, і / або графічне, усіх взаємопов’язаних архітектурних, коопера-
ційних і фінансових механізмів, розроблених організацією на цей мо-
мент та на майбутнє, а також всі основні продукти і / або послуги, 
що надаватиме або пропонуватиме організація на базі цих механіз-
мів для досягнення своїх стратегічних цілей і завдань» [400, с. 8–9]. 

Особливостями цифрових бізнес-моделей у видавничій га-
лузі є акцент на нових способах ведення бізнесу, в основі яких 
електронна комерція, використання цифрових платформ для 
створення і поширення електронних видань, демократизація і 
соціалізація бізнес-практик, відповідь на вимоги читачів щодо 
відкритого доступу до наукового і навчального контенту. 
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Цифрові бізнес-моделі, які активно використовують зару-
біжні видавці, досі залишаються на маргінесах української 
видавничої практики і, головне, видавничої теорії, що уне-
можливлює екстраполяцію актуальних досвідів на зумовле-
ний національною специфікою український видавничий ри-
нок. Розв’язання наукової проблеми у частині доповнення те-
орії видавничого бізнесу потребує дослідження бізнес-моделей 
функціонування цифрових стартапів і теоретичного осмислен-
ня процесів розвитку нових форм творення цінностей у видав-
ничому бізнесі. 

2.2.1. Цифровий самвидав: концептуалізація,  
    типологічна структура

Поняття «цифровий самвидав». Традиційно поняття «сам-
видав» у нас асоціюється з явищем «самвидаву» середини  
ХХ ст., коли заборонені з ідеологічних міркувань видання ав-
тори друкували самостійно. Розвиток інтернет-середовища, 
цифрові технології та економічні проблеми традиційного кни-
говидання актуалізували появу нової форми самостійної ви-
давничої активності авторів — цифрового самвидаву [180].

Поняття «самвидав» походить від англійського «self-
publishing», що провокує термінологічний дискурс, пов’я-
заний із варіативними перекладами цього поняття в працях 
російських та українських науковців28. Російська дослідни-
ця Л. Зіміна наголошує, що непрофесійний користувацький 
контент у сфері видавничої справи «здатний створювати кон-
куренцію традиційному книговиданню, змінюючи взаємовід-
носини між різноманітними учасниками редакційно-видав-
ничого процесу та заохочуючи креативність широких мас» і 
як підтвердження цього згадує «авторські сервіси самопуб- 
лікації» та «монетизовані платформи selfpublishing (курсив 
наш. — М. Ж.), що дають змогу безпосередньо продавати тво-
ри без видавничого посередництва: Kindle Direct Publishing на 
Amazon, Smashwards, Ridero та інші» [198, с. 378–379]. Укра-
їнська дослідниця С. Водолазька пропонує «на позначення  
видавничого сервісу із залученням комп’ютерних та мереже-

28 Ми раніше писали про це у статті «Цифровий самвидав: бізнес-моделі 
на шляху до інклюзивної видавничої індустрії // Social and Human Sciences. 
Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (18). URL: https://sp-sciences.io.ua/
s2624529/zhenchenko_maryna_2018_._digital_self-publishing_business_
models_towards_inclusive_publishing_industry._social_and_human_
sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_(accessed 14.01.2018).
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Цікавим  прикладом  створення «додаткової вартості» є діяль-
ність відомого зарубіжного видавця підручників компанії Flat 
World Knowledge, яка протягом 2009–2011 рр. публікувала ви-
дання у відкритому доступі за ліцензією Creative Commons, від-
повідно до якої читачі могли читати підручники онлайн безкош- 
товно, проте завантаження книги або її роздрук  на вимогу вже 
був платним90. Зауважмо, що 2012 р. компанія відмовилася від 
цієї моделі через фінансові труднощі та перейшла до моделі за-
критого платного доступу до книжкового цифрового контенту.

Висновки до розділу 2

Цифровізація видавничої галузі зумовила структурні транс- 
формації видавничого ринку та актуалізувала появу нових 
суб’єктів цифрової видавничої справи, тенденції створення 
та розвитку яких на цифровому видавничому полі залиши-
лися поза увагою дослідників. У розділі на підставі аналізу 
специфіки функціонування виявлених і систематизованих у  
дод. А. нових суб’єктів видавничої галузі цифрової доби розроб- 
лено авторські класифікації цифрових видавництв і суб’єктів  
цифрової дистрибуції видавничого контенту.

Основою роботи більшості цифрових стартапів є нові, орі-
єнтовані на використання цифрових платформ, бізнес-моделі: 
«цифровий самвидав», «краудпаблішинг», «продаж реклами» 
і «продаж контенту» (варіанти «платний доступ до всього кон-
тенту» гібридний платний доступ (фріміум), «спонсорство або 
«плати, якщо хочеш»). Останні особливо актуальні для функ-
ціонування інтернет-медій. 

Дослідження явища цифрового самвидаву дало змогу 
виокремити чотири типи платформ для цифрового самвидаву 
та описати їх вплив на функціонування традиційної видавни-
чої галузі. 

Використання бізнес-моделі краудпаблішингу сприяє соці-
алізації видавничого процесу, значно збільшує вплив аудито-
рії на формування видавничого репертуару. 

Аналіз функціонування суб’єктів цифрової дистрибуції    
(дод. А.2) дав підстави виокремити  та описати специфіку ви-
користання основних бізнес-моделей: «інтернет-книгарня» 
(електронні видання як продукт), «мікроплатежі і фрагмен-

90 Flat World Knowledge’s “Freemium” Textbooks Gain 140,000 
Users, Average $34 Per Sale // Publishing Perspectives. URL: http://
publishingperspectives.com/2010/08/flat-world-knowledges-Freemium-
textbooks-gain-140000-users-average-34-per-sale/ (last acсessed: 1.08.2016). 
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тація контенту» (електронні видання як персоналізований 
продукт) та «електронна бібліотека» (електронні видання як 
послуга). 

В умовах розвитку відкритого доступу до наукової інформа-
ції відбувається перехід редакцій наукової періодики від біз-
нес-моделей закритого доступу до моделей відкритого доступу, 
гібридних бізнес-моделей, що формуються на перетині закри-
того та відкритого доступу до наукових статей. На особливу 
увагу заслуговує оверлейна модель видання наукової періоди-
ки, яка відкриває видавцям можливості для створення іннова-
ційних видавничих продуктів і формування «додаткової вар-
тості» для споживачів наукової інформації.

Функціонування видавництв книг у відкритому доступі 
відбувається з використанням бізнес-моделей, орієнтованих 
на споживачів контенту (версіонізація і продаж друкованих 
копій електронного видання у відкритому доступі; продаж сер-
вісів додаткової вартості; добровільна волонтерська оплата від 
читачів, спільне субсидіювання університетських бібліотек); 
виробників або постачальників контенту (оплата автором, 
інституціональне субсидіювання); партнерство між виробни-
ками і споживачами контенту (спільне субсидіювання авто-
рів, видавництв і бібліотек); рекламодавців (вбудована рекла-
ма) та спонсорів (гранти, натуральна підтримка). 

Систематизація результатів цифрових трансформацій 
суб’єктного середовища видавничого ринку, моделей видавни-
чого бізнесу у загальносвітовому вимірі утворюють теоретич-
ну базу для розвитку  нових типів  видавців, виготовлювачів 
та дистриб’юторів, моделювання гібридних бізнес-моделей, 
впровадження яких у національні видавничі практики сприя-
тиме розвиткові українського видавничого бізнесу.
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3.1. Цифровізація системи управління  
 колаборативним робочим процесом

Основними завданнями управління редакцією, видавни- 
цтвом чи видавничою організацією, за С. Гуревичем, є «опти-
мізація розмірів, складу і структури колективу; оптимізація 
управління колективом і організації його роботи; оптимізація 
результатів цієї роботи — власне видання, його структури, мо-
делі, системи публікацій тощо» [139]. 

У сучасних системах управління ключове місце відводять 
цифровим інноваціям, а взаємодія на різних рівнях стає деда-
лі більше дистанційною й онлайновою. Використання цифро-
вих інструментів для організації спільної роботи працівників 
редакції над видавничими проектами суттєво підвищує ефек-
тивність управління та сприяє поліпшенню:

«♦ якості виробництва: отримання інструментів контролю за вироб-
ництвом дає змогу зосередитися на процесі видання, а не на органі-
заційних проблемах;

♦ оперативності: можливість ефективного управління дає змогу швид-
ко перебудовувати процес, не зриваючи термінів виконання завдань;

♦ продуктивності: побудова системи конвеєрної роботи дає змогу не 
розширювати штат, а підвищувати ефективність роботи працівників, 
виконувати тим же складом редакції більше роботи;

♦ надійності інфраструктури: система зберігання даних забезпечує 
надійний захист інформації, швидкий і якісний пошук документів, ство-
рення єдиного, несуперечливого і завжди доступного джерела інфор-
мації про стан виробничого процесу» [295].

С. Хан (Shahyan Khan) зі Стокгольмської бізнес-школи на 
основі вивчення 13 глибинних інтерв’ю з вищим керівництвом 
різноманітних організацій визначив шість ефектів цифровіза-
ції процесу управління компаніями: 1) взаємозв’язок, урізно-
манітнення форм взаємодії; 2) зменшення часу для ухвалення 
рішень і опрацювання величезних обсягів інформації; 3) під-
вищення прозорості та складності; 4) усунення ієрархій та  
міжособистісних бар’єрів; 5) залученість до рішень і забезпе-
чення цілісності; 6) ефект гуманізації [491, c 17–19].

Інструментами для досягнення описаних вище ефектів є 
електронні засоби внутрішньоорганізаційної комунікації, 
хмарні платформи для проектного менеджменту, комп’ютер-
ні редакційно-видавничі системи для організації колаборатив-
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ного робочого процесу, інструменти веб-аналітики в контекс- 
ті детермінованого розвитком інформаційно-комунікаційних 
технологій явища «інтернет речей». 

Виявлення, систематизація та дослідження інструментів 
цифровізації процесів управління видавничими компаніями, 
а також ступеня впровадження цифрових інновацій у систе-
му управління українськими видавництвами, редакціями га-
зет, журналів сприятиме оновленню теорії видавничого мене- 
джменту та стане ще одним кроком до розв’язання наукової 
проблеми. 

3.1.1. Цифрові інструменти внутрішньоорганізаційної  
    комунікації

Електронні засоби комунікації в організаціях. Запору-
кою успішного функціонування будь-якої організації, зокре-
ма редакції газети чи журналу, видавництва є налагодження 
ефективної комунікації між різними рівнями управління та 
структурними одиницями, окремими працівниками. Резуль-
тати проведеного 2015 р. опитування 216 молодих бізнес-ліде-
рів із різних країн світу засвідчили, що «44 % з них вважають, 
що однією з ключових рис для майбутніх топ-менеджерів буде 
вміння надавати та отримувати зворотній зв’язок» [81, с. 36], 
який в умовах цифровізації комунікаційних процесів щораз 
більше набуває електронних форм.

Дослідниця організаційної комунікації  К. Міллер  (Katherine 
Miller) влучно описала історію змін, що відбулися у внутріш-
ньоорганізаційній комунікації завдяки цифровим інноваціям:

«<…> Для того, щоб зберігати документи, ми перейшли від ящиків з 
картками на дискети для жорстких дисків, сервери, компакт-диски і 
флеш-накопичувачі. Для того, щоб відправити ці документи на вели-
кі відстані, ми перейшли від диліжансів до авіапошти, експрес-пошти, 
факсимільного зв’язку і PDF-файлів. Для обміну повідомленнями на 
великих відстанях ми рухаємося від повідомлень телеграфом і теле-
фоном до голосової пошти і електронної пошти, для обговорення 
рішень у групах замість офіційних залів для конференцій використо-
вуємо відеоконференції та онлайнові чати. Для підтримування зв’язку 
з широким колом контактів ми перейшли від інформаційних розсилок 
до блогів, Facebook і Twitter…» [516, с. 237]. 

До спектру інформаційно-комунікаційних технологій, 
що впроваджують на робочих місцях в останні десятиліття,  
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Редакційно-видавничий процес — це відносно самостійна 
складна система, основою якої є сукупність зумовлених прак-
тикою видавничої діяльності послідовних дій, спрямованих на 
створення, оцінювання, «пакування» і поширення інформації. 
«Унікальною інформаційно-технологічною системою, в якій 
відбувається продукування та суспільне оцінювання соціаль-
ної інформації» [329, с. 10], називає редакційно-видавничий 
процес і Н. Рябініна. 

Технології ми розглядаємо у запропонованому В. Різуном 
значенні як «сукупність способів, прийомів, методів, процесів, 
засобів організації педагогічної, редакційно-видавничої, куль-
турно-освітньої та інших видів діяльності особи і суспільства, 
теоретичні знання про ці способи і методи» [138, с. 4].

Внутрішня структура редакційно-видавничого процесу бу-
дується відповідно до окремих етапів, які забезпечують ство-
рення та дистрибуцію різноманітних інформаційних продуктів 
(контенту). Дослідники видавничої справи пропонували різні 
назви та кількість етапів (стадій) редакційно-видавничого 
процесу: підготовчий, редакційний, виробничий, завершаль-
ний (Н. Рябініна); маркетинговий аналіз ринку, редакційний, 
видавничий, виробничий, збутовий (В. Лукін, В. Атаман,  
Н. Панова і Н. Зюков); підготовчий, редакційний, виробни-
чий, маркетинговий (М. Тимошик); авторський, підготовчий, 
редакційний, тиражувальний, розповсюджувальний, підсум-
ковий (З. Партико); проективний, підготовчий, редакційний, 
комунікаційний, дистрибуційний та післяпродажний (В. Те-
ремко)1. Погоджуючись із думкою В. Теремка щодо сумнівів 
в логічній обґрунтованості ототожнення виробництва в редак-
ційно-видавничому процесі лише з поліграфічним виготовлен-
ням продукту [346, c. 101] та узагальнюючи описані пропози-
ції, ми розглядатимемо цифрові трансформації технологій ре-
дакційно-видавничого процесу на таких етапах:

♦ проективному (генерування ідей, пошук авторів, розроб- 
лення видавничої концепції, контент-плану, рецензування); 

♦ редакційному (редагування, макетування та верстання 
текстового, візуального і мультимедійного контенту);

1 Див.: Лукин В., Атаман В., Панова Н., Зюков Н. Управление изда-
тельской деятельностью. Москва, 2012; Партико З. В. Основи видавничої 
справи. Київ, 2013; Рябинина Н. Технология редакционно-издательского 
процесса. Москва, 2012; Теремко В. Видавництво-XXI. Виклики і стратегії. 
Київ, 2012; Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Київ, 2010.
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♦ тиражувальному (тиражування друкованих видань, 
електронних офлайнових видань на CD-дисках);

♦ комунікаційно-дистрибуційному (інформування потен-
ційних читачів про видавничі продукти і видавничий контент, 
розподіл контенту між різними каналами).

Технології редакційно-видавничого процесу як «науково 
виважений, вироблений поколіннями практиків-спеціалістів 
і учених спосіб думання» [138, с. 4], зазнають суттєвих змін під 
впливом цифровізації, що зумовлює необхідність дослідження 
цифрових трансформацій на всіх етапах редакційно-видавни-
чого процесу заради розв’язання наукової проблеми в частині 
заповнення лакун у сучасній теорії видавничої справи та онов-
лення теоретичних підходів до вивчення редакційно-видавни-
чого процесу.   

4.2. Цифрові трансформації на проективному етапі 

4.2.1. Цифрові інструменти пошуку ідей для книжкових  
    проектів

Проектувальний потенціал нових медій. Сучасні автори 
активно комунікують зі своїми читачами в соціальних мере-
жах заради просування вже опублікованих книжок і пошу-
ку видавців для нових проектів. Профілі в мережі Facebook 
має більшість відомих українських письменників: І. Ан-
друсяк, К. Бабкіна, А. Бондар, Г. Вдовиченко, Ю. Винни-
чук, Б.-О. Горобчук, Л. Денисенко, Л. Дереш, М. Дочинець, 
С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, І. Карпа, брати Капрано-
ви, А. Кокотюха, А. Курков, С. Лірник, Л. Лузіна, А. Любка,  
Д. Матіяш, С. Пантюк, С. Поваляєва, С. Процюк, І. Роздобудь-
ко, В. Шкляр2. Менш популярними в авторів є соціальні ме-
режі Twitter, Instagram. Аналіз представлення українських 
авторів у Facebook засвідчує, що переважна більшість авторів 
створює особисті акаунти, в яких публікує приватні новини, 
ділиться думками з різних тем та, начебто поміж іншим, пуб- 
лікує уривки зі своїх нових творів. Опубліковані в соціальній 
мережі твори можуть зацікавити видавців і стати поштовхом 
до подальшої співпраці з автором. 

2 За матеріалами здійсненого під нашим керівництвом магістерсько-
го дослідження І. Ковальчук «Соціальні мережі як засіб просування ви-
давничої продукції» (Київ, 2014. С. 42–43). З електронного архіву кафед- 
ри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені  
Тараса Шевченка.
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5.1. Статистичний вимір глобального  
 та українського електронного книговидання 

Відповідно до теорії дифузії інновацій Е. Роджерса у цьо-
му пункті ми намагатимемося простежити, з якою швидкістю 
електронна книга як цифрова інновація і новітній видавничий 
продукт проникала й поширювалася в різних країнах світу. 

Основним джерелом для аналізу стали статистичні дані 
зі щорічних звітів з глобального електронного книговидан-
ня, регіональних звітів, експертних оглядів розвитку ринку 
цифрових видань в окремих країнах1. Зауважмо, що офіцій-
на статистика не завжди стовідсотково відображає реальну 
картину видання електронних книг, оскільки поза статисти-
кою часто залишається сегмент цифрового самвидаву, прода-
жі елект-ронних книг через передплатні цифрові бібліотеки 
тощо. Нема також єдиної загальноприйнятої системи статис-
тики продажів, аналіз цифрового ринку проводять державні, 
громадські організації різних країн на підставі звітів основних 
дистриб’юторів цифрового контенту. Досить часто дані за різні 
роки, навіть наведені у звітах однієї організації, можуть від-
різнятися (ми виявили приблизну похибку — 1–3 %).

Варто зважати й на те, що більшість зарубіжних статистич-
них звітів формується на підставі даних щодо продажів масо-
вої2 літератури, залишаючи поза увагою сегмент навчальної 
книги для шкіл, який у більшості країн регулюється держав-
ними програмами. 

Новітні ринки електронного книговидання (Бразилія, Ро-
сія, Індія, Китай) виокремлено, спираючись на підходи, запро-
поновані авторами щорічного звіту з глобального електронно-
го книговидання «Global Ebook: A report on market trends and 
developments». 

Дані про видання української електронної книги подано на 
підставі власного аналізу сайтів основних видавців і розповсю-

1 Див.:  «Global Ebook: A report on market trends and developments», 
«Boken 2017 — marknaden, trender och analyser», «El sector del libro 
en España. 2013–2015», «Repères Statistiques, France et international», 
«Rynek książki w Polsce», «The Chinese book market», «The State of Digital 
Publishing in Canada: BNG Research», «Книжный рынок России. Состоя-
ние, тенденции и перспективы развития».

2  Під «масовою» літературою розуміємо видання популярної літерату-
ри  для широкого кола читачів, в анломовному середовищі цей сегмент лі-
тератури позначають термінами «consumer (trade) book», «consumer (trade) 
publishing».
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джувачів електронної книги, оскільки в Україні нема офіцій-
ної статистики продажів, а статистику електронного книгови-
дання Книжкова палата України вибудовує лише за надісла-
ними обов’язковими примірниками локальних електронних 
видань на СD-ROM.

Виявлення, систематизація та узагальнення масиву розпо-
рошених статистичних даних щодо випуску електронних книг 
сприятиме введенню до наукового обігу синтезованої новітньої 
інформації, без якої неможливе глибоке теоретичне осмислен-
ня  актуальних тенденцій розвитку електроних видань як но-
вітнього продукту у глобалізованому видавничому просторі. 

5.1.1. Електронні книги на англомовних ринках  
    (США, Велика Британія, Канада)  

CША. Електронне книговидання у США фактично старту-
вало наприкінці 2007 р., коли засновник Amazon Дж. Безос 
вивів на ринок електронну читалку Kindle, в якій читачі мог-
ли зберігати до 200 книг, завантажених з мережі 3G Amazon, 
та переконав основних видавців Америки випускати нові наз-
ви у цифровому форматі. Від 2010 до 2013 р. спостерігалося 
щорічне зростання кількості електронних книг і частки дохо-
дів, отриманих традиційними американськими видавництва-
ми за рахунок продажу електронних книг (у 2010 р. на 199 %,  
у 2011 р. — на 123 %, у 2012 р. — на 44 %) [43, с. 34].

Генеральний директор американського видавництва 
Thomas Nelson (нині частина HarperCollins) М. Шенвальд 
(Mark Schoenwald) відзначає 10-відсоткове зростання дохо-
ду видавництва від цифрового книговидання лише за 2011– 
2013 рр. «два роки тому (2011 р. — М. Ж.) майже 2 % від до-
ходу видавництва Thomas Nelson було цифровим. Цього року 
(2013 р. — М. Ж.) ця цифра збільшилася до 12 %. До 2015 р. 
компанія очікує, що 40 % видавничих доходів будуть цифро-
вими» [450, с. 125].

Втім прогнози про швидке зростання ринку електрон- 
ної книги, який замінить ринок друкованої, не виправда-
лися, і 2013 р. зростання частки електронного книговидан-
ня знизилося до 0,7 %, а 2014 р. знову зросло до 4,7 % [46,  
с. 27]. Незважаючи на це, за інформацією керівника соціоло-
гічної маркетингової компанії Nielsen Дж. Столпер, «частка 
електронних книг в США наприкінці 2015 р. досягла майже  
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♦ цільовим призначенням: офіційне, наукове, науково-популярне, 
практичне, нормативне, навчальне, соціально-політичне, довідкове, 
для дозвілля, рекламне, художнє, інформаційне;
♦ технології поширення: локальне, мережевого поширення, комп-
лексного поширення;
♦ характером взаємодії з користувачем: детерміноване, інтерактив-
не (недетерміноване);
♦ періодичністю: неперіодичне, серіальне (періодичне, продовжува-
не та оновлюване);
♦ повторністю випуску: первинне, повторне, версія електронного ви-
дання;
♦ інформаційно-технологічною конструкцією: стандартні програм-
но-технологічні засоби в електронному виданні, спеціалізовані (ав-
торські) програмно-технологічні засоби в електронному виданні;
♦ способом встановлення: відтворення видання без встановлення  
на жорсткий диск комп’ютера, відтворення видання із встановленням 
на жорсткий диск комп’ютера;
♦ структурою: одночастинне, багаточастинне» [15].

Узагальнюючи та доповнюючи запропоновані в науковому 
дискурсі й національних стандартах типологічні критерії та 
спираючись на аналіз сучасних практик створення електрон- 
ної видавничої продукції, пропонуємо класифікувати елект- 
ронні видання за специфічними ознаками (ми поділяємо думку  
Е. Огар щодо існування «ознак специфічного характеру» [285, 
с. 244]), які властиві саме електронним виданням та ідентифі-
кують їх у масиві різноманітної видавничої продукції, зокре-
ма:

♦ тип подання і природа основної інформації;
♦ характер взаємодії з користувачем; 
♦ наявність друкованого еквівалента;
♦ технології поширення;
♦ технології видавничої підготовки;
♦ формат;
♦ залежність від операційних  
систем (мобільних платформ).

Останніх трьох критеріїв нема в чинному українському 
стандарті, проте, на нашу думку, вони важливі і для редак-
ційно-видавничої підготовки електронного видання, і для чи-
тачів, оскільки визначають спосіб і ступінь зручності користу-
вання виданням (usability).

Крім наведених специфічних ознак, електронні видання 
можна класифікувати й за іншими, універсальними для всіх 
видів видань (не лише електронних) ознаками, наведеними в 
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чинному національному стандарті ДСТУ 3017:2015 «Видання. 
Основні види. Терміни та визначення понять», зокрема: цільо-
вим призначенням, періодичністю, мовною ознакою, складом 
основного тексту, характером інформації, структурою тощо.

5.2.2. Фасетна класифікація як основа побудови  
     типологічної моделі електронних видань

Для типологізації електронних видань, вважаємо, потріб-
но здійснити паралельну фасетну класифікацію за різними 
ознаками, яка в деяких фасетах може бути ієрархічною. Фа-
сетна класифікація передбачає створення за кожною ознакою 
окремих, незалежних один від одного, фасетів класифікації.  
В основу типологічної класифікації електронних видань по-
кладено описані вище специфічні ознаки, важливі для редак-
ційно-видавничої підготовки саме електронних видань.

Таблиця
Фасетна класифікація електронних видань

Критерій типологічного 
поділу  

(типологічна ознака)
Види видань

Тип подання  
і природа  
основної  
інформації

1. Мономедійне
1.1. Текстове
1.2. Образотворче
1.3. Нотне
1.4. Картографічне
1.5. Звукове
2. Мультимедійне

Характер взаємодії  
з користувачем

1. Детерміноване (статичне)
2. Недетерміноване (інтерактивне)

Наявність  
друкованого еквівалента

1. Деривативне видання
1.1. Електронна копія
1.2. Збагачений  

               електронний аналог
2. Самостійне видання

Технології  
видавничої підготовки

1. Видання-файли
2. Видання-програми
3. Видання-сайти (веб-видання)

Технології  
поширення

1. Локальне (офлайнове)
2. Мережеве (онлайнове)
3. Комбінованого поширення
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Формат 1. Моноформатні
2. Мультиформатні

Залежність 
від операційних систем 
(мобільних платформ)

1. Платформнозалежні
2. Платформнонезалежні 

За типом подання і природою основної інформації виокрем-
люємо мономедійні видання (текстові, образотворчі, картогра-
фічні, нотні, звукові) та мультимедійні видання.

За характером взаємодії з користувачем електронні видан-
ня бувають детерміновані й недетерміновані (інтерактивні). 
У чинному ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні 
види та вихідні відомості», інтерактивне видання визначено 
як «електронне видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії 
з яким визначає сам користувач за алгоритмом, заданим ви-
давцем» [1, с. 6]. На певних суперечностях стандартизовано-
го визначення слушно наголошує С. Водолазька, коли заува-
жує, що «інтерактивне видання не може надати користувачеві 
більше матеріалу (змісту) ніж передбачено за задумом у про-
цесі підготовки контенту видавничого продукту <….>, але в 
інтерактивному електронному виданні певна, наперед визна-
чена, частина матеріалів спочатку прихована, і лише пропи-
саний алгоритм дій користувача призводить до відображення 
прихованих блоків» [116, с. 216]. Основними інтерактивними 
елементами, які використовують у виданні, є: 

♦ навігаційні елементи (переходи між сторінками, зміст 
книги);
♦ гіпертекстові посилання (на інші сторінки видання, ін-
тернет-ресурси); 
♦ приховані фрагменти (зображення, підказки);
♦ тестові форми;
♦ елементи анімації;
♦ аудіо, відеофрагменти.

За наявністю друкованого еквівалента у чинному ДСТУ 
7157:2010 виокремлено електронний аналог (копія, версія) 
(курсив наш. — М. Ж.) — «електронне видання, що переваж-
но відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи роз-
ташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, примі-
ток тощо» та самостійне видання — «електронне видання, що 
не має друкованого аналога» [1, с. 2]. На час затвердження 
стандарту існували лише статичні електронні аналоги друко-
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Цифровізоване майбутнє української видавничої галузі

Ринковий вектор. Розвиток цифрового видавничого ринку 
характеризуватиметься збільшенням кількості традиційних 
видавців, які експериментуватимуть з цифровими проектами, 
та появою нових цифрових видавництв, агрегаторів цифрового 
видавничого контенту, оскільки майбутнє видавничої галузі 
будуватиме «цифрове від народження» покоління. Поступово 
впроваджуватимуться й новітні цифрові бізнес-моделі (цифро-
вий самвидав, краудпаблішинг, відкритий доступ). 

Дослідження підтвердило зорієнтованість українських ме-
дій на друковане видання як первинну медіаплатформу, що 
є загальноєвропейською тенденцією (за даними досліджен-
ня науковців університетів Австрії, Німеччини та Нідерлан- 
дів М. Менке, С. Кіннеброкa, С. Кречшмарa, І. Айчбергерa, 
М. Брешма і Р. Хуммеля), пов’язаною із сильною друкованою 
культурою та пошуком оптимальних бізнес-моделей для інтер-
нет-медій. У контексті такого пошуку українські видавці періо- 
дичної преси дедалі більше випробовуватимуть моделі плат-
ного доступу до цифрового контенту. На нашу думку, перехід 
від безкоштовного медіаспоживання до платного залежить не 
лише від економічних чинників (низька платоспроможність 
населення), а й від бажання засобів масової інформації спіль-
ними зусиллями вибудовувати стратегії контентотворення та 
контентопоширення, що сприятиме формуванню  серед спо-
живачів культури оплати за медійний контент.

Переконати читачів, що за контент інтернет-медій потрібно 
платити, допоможе розвиток практик контентної дивергенції 
у мультиплатформному і крос-медійному виробництві та по-
ступовий перехід редакцій газет і журналів до різних форм 
продажу ексклюзивного цифрового контенту. 

Актуальним вважаємо запровадження моделі «мікропла-
тежі та фрагментація контенту» в Україні, що відкриє видав-
цям газет (журналів) новий і затребуваний читачами спосіб 
дистрибуції контенту, а видавцям книг — можливість давати 
своїм виданням «нове життя», творити нові книжкові проекти 
(електронні дайджести, ремікси) тощо на основі фрагментів з 
різних видань. Треба лише чекати появи на українському циф-
ровому видавничому ринку аналогічних до зарубіжних циф-
рових платформ для дистрибуції фрагментованого контенту 
через систему мікроплатежів. Перспективність впроваджен-
ня цієї бізнес-моделі для українських читачів підтверджують 
результати нашого опитування студентів українських вишів 
(молоді люди віком від 17 до 25 років, які звикли отриму- 
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вати інформацію в інтернеті), адже на запитання «Яка бізнес-
модель платного доступу до матеріалів інтернет-версій газет 
і журналів є для Вас найбільш прийнятною?» 34,1 % рес-
пондентів обрали відповідь «Оплата окремих статей з різних 
інтернет -медій з можливістю обрати теми, які вас цікавлять».

В умовах перенасиченості інформацією та необхідності фор-
мування інструментарію для якісного оцінювання наукових 
статей вбачається доцільним запровадження в Україні овер- 
лейної моделі видання наукової періодики. 

У сфері наукового книговидання розвиток в Україні біз-
нес-моделі відкритого доступу та створення в університетських 
видавництвах цифрових платформ для реалізації такої біз-
нес-моделі мало б низку переваг для видавців і наукової спіль-
ноти: зниження видатків на випуск монографії за рахунок від-
сутності витрат на поліграфічне виконання, швидкість опри-
люднення і поширення наукової інформації, підвищення рівня 
наукової доброчесності, адже широка доступність наукової пра-
ці передбачає глибше і ретельніше оцінювання останньої нау-
ковцями й, отже, вищу відповідальність автора за науковий 
рівень представлених результатів дослідження і якість редак-
ційно-видавничої підготовки тексту. Це сприятиме розвитку 
описаної у роботі прогресивної зарубіжної форми експертного 
оцінювання наукових праць — онлайнового інтерактивного ре-
цензування, що має свої переваги й недоліки та поки що прак-
тично не використовується в українській видавничій практиці.

Управлінський вектор. Цифровізація внутрішньооргані-
заційної комунікації та системи управління робочим процесом 
в українській видавничій галузі має перспективи до зростання 
за умови подолання кількох ключових проблем: 

1) фінансової: занадто висока вартість зарубіжних редак-
ційно-видавничих систем, цифрових платформ робить їх не- 
доступними для українських видавців, поліпшення ситуації 
можливе лише в разі появи на ринку дешевших й орієнтованих 
на український видавничий бізнес програмних рішень, анало-
гічних розробленій спеціально для російських видавців муль-
тимедійній редакційно-видавничій системі AxioCat; 

2) кадрової: керівники повинні створювати умови для роз-
витку цифрової культури: заохочувати всіх працівників дума-
ти і діяти як представники цифрового покоління, експеримен-
тувати з новими технологіями, постійно вчитися та використо-
вувати нові інноваційні методи роботи. Але для цього вони й 
самі мають бути «агентами змін», мати чітку програму роз-
витку цифрових систем управління видавничим бізнесом й ро-
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зуміння економічних результатів цифрових інвестицій. Про-
те технологічні навички є лише одним складником комплексу 
важливих для управління сучасним бізнесом навичок, і дадуть 
позитивний результат лише в поєднанні з навичками міжосо-
бистісного спілкування і креативного мислення;

3) кібербезпеки: використання цифрових технологій може 
негативно вплинути на ступінь довіри до компанії, через що 
керівники не завжди зацікавлені у впровадженні цифрових 
інновацій через побоювання порушень у сфері захисту персо-
нальних даних та етичних принципів під час їх опрацювання. 
Останнє набуває особливого значення через збільшення кіль-
кості мобільних пристроїв, що стають вузлами системи інтер-
нету речей та утворюють основу для отримання важливих для 
прийняття управлінських рішень даних про соціометричні ха-
рактеристики читачів, характер медіаспоживання видавничих 
продуктів. 

Мультиплатформне виробництво супроводжуватиметься 
поступовим переходом від платформноорієнтованого до кон-
тентоорієнтованого інтегрованого медіавиробництва в моде-
лях «крос-медійна редакція» або «конвергентна редакція».  
Проте успішність крос-медійних, трансмедійних видавничих 
проектів вимагатиме від керівників усвідомлення необхід-
ності змін у способах мислення учасників команди, набуття 
ними нових цифрових навичок, вмінь працювати з мульти-
медійним контентом, вибудовувати «точки зв’язування» між 
друкованим та електронним виданням, створювати читацьку 
спільноту та керувати нею.

Технологічно-процесуальний вектор. У межах цифрових 
трансформацій технологій редакційно-видавничого процесу 
набуватиме популярності проектування друкованих видань на 
базі цифрових, колаборативна споживча фільтрація текстів, 
що реалізовуватиметься завдяки соціальним мережам, реко-
мендаційним цифровим сервісам, розвиватимуться національ-
ні цифрові платформи для макетування і верстання інтерак-
тивних мультимедійних видань, орієнтовані на український 
видавничий ринок. Видавці активніше використовуватимуть  
засоби  мережевої комунікації із потенційними читачами, різ-
номанітні цифрові інструменти для популяризації видань. Се-
ред каналів поширення контенту зростатиме роль цифрових 
месенджерів, що пов’язано із загальносвітовими тенденціями 
збільшення мобільного споживання контенту.  

Українські видавці ще не зовсім усвідомили, що мульти-
канальність — це оптимальна форма розповсюдження циф-
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рової видавничої продукції. Проте найпотужніші видавницт- 
ва — «Клуб сімейного дозвілля», «Навчальна книга — Богдан», 
«Наш формат», «Ранок» та інші  (дод. Д.6) заради розширен-
ня кола потенційних покупців водночас використовують різні 
канали цифрової дистрибуції: прямий продаж електронних ви-
дань через власні сайти і непрямий з використанням послуг різ-
номанітних посередників — агрегаторів цифрового контенту.  

Поступово відбуватиметься стирання меж між офлайнови-
ми й онлайновими каналами дистрибуції. Майбутнє розпов-
сюдження видань, на нашу думку,  лежить у площині роз-
витку актуального зарубіжного тренду — омніканальності 
(omnichannel), коли  асортимент, база даних різних каналів 
продажу (фізична крамниця, інтернет-крамниця, мобільний 
застосунок, чат-бот цифрового месенджера тощо)  об’єднані в 
єдину систему. За умов омніканальності процес придбання ви-
дань може розпочатися в онлайновому каналі, а завершитися 
в офлайновому, до того ж, споживачеві не треба перемикати-
ся між каналами, він має змогу здійснити покупку в зручно-
му форматі через будь-який канал комунікації з видавцем як 
брендом.

Продуктний вектор. Кількість доступних читачеві ліцен-
зійних електронних видань поступово збільшуватиметься до 
досягнення рівня задоволення читацьких потреб, проте повне 
витіснення з ринку друкованих видань не відбудеться, скоріш 
варто говорити про мирне співіснування та розвиток інтегрова-
ного виробництва друкованої та цифрової видавничої продук-
ції, збільшення кількості крос-медійних видавничих проектів, 
що розвиваються як симбіоз друкованих і цифрових видань. 

Основні проблеми, що, на думку українських видавців, 
гальмують розвиток електронних видань (піратство, дуже 
низька культура оплати за цифровий контент, низька монети-
зація електронних видань, відсутність доступного за ціновою 
політикою і зручного програмного забезпечення для створен-
ня мультимедійних видань, брак фахівців, здатних готувати 
електронні книги, недостатня кількість зручних цифрових 
платформ для дистрибуції  електронних видань) тісно взаємо-
пов’язані, оскільки поширення піратського контенту має не 
лише правове, технологічне (недосконалі системи захисту від 
нелегального розповсюдження, брак рішень на законодавчо-
му рівні), а й соціальне підґрунтя. Сформоване в українсько-
му суспільстві поблажливе ставлення до інтелектуального пі-
ратства, на нашу думку, спричинене не лише економічними 
чинниками та низькою платоспроможністю населення, а й 
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відсутністю доступу до ліцензійного електронного контенту, 
що,  своєю чергою, зумовлено браком доступного за ціновою 
політикою і зручного програмного забезпечення для створен-
ня мультимедійних видань, недостатньою кількістю фахівців, 
здатних готувати електронні книги. Розв’язання означених 
проблеми можливе спільними зусиллями технологічних ком-
паній, видавців, дистриб’юторів, профільних вишів заради 
розбудови комплексної системи продажу легальних електрон- 
них видань, яка за якістю і сервісними можливостями зможе 
успішно конкурувати з сайтами з піратським безкоштовним 
контентом.  Надії на позитивні зрушення дає процес створення 
в Україні низки нових цифрових платформ, орієнтованих на 
легальну дистрибуцію електронних видань цифровими кана-
лами, створення інтерактивних мультимедійних видань.

Шалений ритм життя, боротьба за читацьку увагу, перехід 
до «економіки знань» та «економіки уваги» актуалізуватимуть 
розвиток в Україні популярних на зарубіжному видавничому 
ринку видів електронних видавничих продуктів, орієнтованих 
на цифрове швидкочитання: міні-видання (короткі текстові 
або звукові книги)  та цифрові самарі (електронні конспекти з 
«витяжкою» ключових ідей, викладених у книжках). 

Випуск електронних навчальних видань відбувається за ок-
ремими правилами, оскільки тісно пов’язаний з державною і 
регіональною політикою у сфері освіти. Успішне впроваджен-
ня електронних підручників у систему української освіти 
можливе лише за умови активної участі держави, яка могла б 
запропонувати послуги на рівні центру-асоціації, що поєднав 
би медійний, адміністративний і технологічний складники. 
Наразі деякі позитивні зрушення відбуваються у сфері цифро-
вої книги для шкільної освіти. Розвиток електронних видань 
для вишів потребує мудрих державницьких рішень та об’єд-
нання видавничої спільноти. Розроблення спільної стратегії 
творення інтерактивних мультимедійних кастомізованих на-
вчальних пакетів, цілісних електронних освітніх середовищ 
для вишів дасть можливість українським видавцям конкуру-
вати у глобалізованому видавничому просторі з цифровими 
платформами відкритих освітніх ресурсів (OER); електронни-
ми курсами викладачів, підготовленими для системи дистан-
ційного навчання на платформі Moodle і розповсюджуваними 
в корпоративних мережах університетів тощо.

Українські видавці навчальної літератури повинні усвідом-
лювати, що цифровізація освіти є джерелом не лише нових 
можливостей, а й нових викликів, адже видавництва втрача-
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ють монополію, що існувала за часів друкованих видань, через 
вихід на ринок електронного навчального контенту техноло-
гічних компаній, освітніх закладів, некомерційних організа-
цій, які створюють і поширюють навчальний контент відкри-
того доступу заради створення додаткової вартості основних 
продуктів (мобільних пристроїв, освітніх послуг тощо). 

Як симбіоз ринку друкованих і цифрових періодичних ви-
дань в Україні слід розвивати продажі електронних копій па-
перових газет і журналів через цифрові кіоски періодичної 
преси та активно інформувати потенційних читачів про мож-
ливість придбати цифрові газети і журнали. Наразі 45,2 % з 
опитаних українських видавців періодичної преси не прода-
ють електронних копій газет і журналів (табл. Д.5.2). Про 
перспективність розвитку цього сегменту ринку електронних 
періодичних видань свідчать прогнози провідної зарубіжної 
інтернет-компанії Statista, що спеціалізується на статисти-
ці та аналітиці ринків, в одному зі звітів якої зазначено, що 
«зростання цифрового видавничого ринку в США буде від-
буватися за рахунок продажу електронних копій журналів. 
Збільшення доходів у сегменті електронних копій журналів на 
21 % до 2021 р. прогнозується і в країнах Європи»52. Проте, 
на думку експертів Statista, електронні копії газет і журналів 
залишаються нішевими продуктами через пропозицію безко-
штовного контенту в інтернет-виданнях газетних і журналь-
них брендів. 

Отже, в основі  розвитку цифровізованої видавничої галузі 
в Україні бачимо поступовий перехід від виробництва окремих 
продуктів до сервісноорієнтованого проектування кастомізо-
ваних крос-медійних видавничих проектів і послуг із вико-
ристанням технологій доповненої реальності, даних веб-ана-
літики, технологій інтернету речей, засобів мережевої кому-
нікації, технологій штучного інтелекту для просування та 
продажу видань. Інтенсивність цифрових трансформацій у ме-
жах окреслених векторів на українському видавничому ринку 
залежатиме від консолідації зусиль науковців і практиків. Ли-
ше за таких умов в Україні можлива активізація різновектор-
них трансформаційних процесів, вивчення яких стане логіч-
ним продовженням дослідження, результати якого викладено 
на сторінках цієї  монографії.

52 Digital Media: e-Publishing. Statista, 2016. P. 8. URL: 8https://
punzhupuzzles.files.wordpress.com/ 2016/10/epublishing_outlook_2016.
pdf (last accessed: 05.12.2017).



334Цифрові трансформації  
видавничої галузі

CПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Офіційні видання

1. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання елект-
ронні. Основні види та вихідні відомості. Чинний від 1991–01–01.  
Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 18 с. 

2. ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні 
види. Терміни та визначення понять. Чинний від 2016–07–01. Київ : 
Держспоживстандарт України, 2016. 38 с. 

3. ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні 
елементи. Терміни та визначення понять.  Чинний від 2017–07–01. 
Київ : Держспоживстандарт України, 2017. 33 с. 

4. Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного но-
мера книги в Україні (ISBN) / уклад. І. О. Погореловська. 2-ге вид., зі 
змін. і допов. Київ : Книжкова палата України, 2012. 24 с.

5. Національний проект «Відкритий світ» / ДП «НП Відкритий 
світ». — Київ, 2014. URL: http://www.educom.ua/uk-ua/about/ (да-
та звернення: 15.09.2014). 

6. Положення про електронні освітні ресурси : затверджено Нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [від 1 ли-
стопада 2012 р.] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ z1695-12.  (дата об-
ращения: 13.10.2016).

7. Про видавничу справу : Закон України // база даних «Законодавс- 
тво України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/318/97-
%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.08.2017).

8. Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні : За-
кон України // база даних «Законодавство України». URL: http://
zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/601-15 (дата звернення: 19.08.2016).

9. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : За-
кон України // база даних «Законодавство України». URL: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (дата звернення: 19.08.2017).

10. Про електронні документи та електронний документообіг : За-
кон України  // база даних «Законодавство України». URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/851-15 (дата звернення: 19.08.2016).

11. Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програм-
них засобів: Наказ Міністерства освіти і науки України [від 15 трав-
ня 2006 р.] // Законы Украины : информационно-правовой портал. 
URL:  http://www.uazakon.com/document/fpart19/idx19931.htm (да-
та звернення: 19.08.2016).



335 Список  
використаних джерел

12. Про обов’язковий примірник : Закон України // база даних 
«Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/595-14 (дата звернення: 19.08.2016).

13. Створення і функціонування електронних бібліотечних систем 
як чинник розвитку єдиної національної освітньо-наукової систе- 
ми : аналітична записка // Національний інститут стратегічних до-
сліджень при Президентові України : сайт. URL: http://www.niss.
gov.ua/articles/494/ (дата звернення: 04.09.2014).

14. Формування ринку української електронної книжки: проблеми і 
перспективи. Аналітична записка  // Національний інститут страте-
гічних досліджень при Президентові України. URL: http://www.niss.
gov.ua/ articles/1433/ (дата звернення: 17.08.2017). 

15. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения : 
ГОСТ Р 7.0.83–2013. СИБИД. Дата введения 2014–03–01. Москва : 
Стандартинформ, 2014. 21 с. 

16. ISO 9707:1991: Information and documentation — Statistics on 
the production and distribution of books, newspapers, periodicals and 
electronic publications. ISO, 1991. 29 p.

17. ISO 9707:2008: Information and documentation — Statistics on 
the production and distribution of books, newspapers, periodicals and 
electronic publications. ISO, 2008. 28 p.

Вторинні емпіричні дослідженння,  
cтатистичні та аналітичні звіти 

18. Афонін, Олександр. Звіт про результати дослідження видавничо-
го ринку України // UABOOKS.INFO : портал української книжко-
вої індустрії. Київ, 2005–2013. URL: http://uabooks.info/ua/book_
market/ analytics/?pid=4135 (дата звернення: 17.08.2013).

19. Верховцева, Мария. ОПРОС: Читаете ли вы саммари — крат-
кие изложения книг? // Лайфхакер. URL: https://lifehacker.
ru/2014/08/ 26/summary/ (дата обращения: 01.10.2016). Опублико-
вано: 26.08.2014.

20. Динаміка проникнення Інтернету в Україні : опитування КМІС 
(10–19 лютого 2012) (03.01.2013) // URL: http://www.kiis.com.
ua/?lang=ukr&cat= reports&id=80 (дата звернення: 11.04.2016).

21. Динаміка використання Інтернет в Україні : опитування КМІС 
(13–23 вересня 2013) // URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= 
reports&id=199&page=1 (дата звернення: 11.04.2016).

22. Динаміка використання інтернет в Україні: лютий-бе-
резень 2016 : прес-реліз КМІС // URL: http://www.kiis.com.
ua/?lang=ukr&cat=reports&id= 621&page=1&t=5 (дата звернення: 
11.04.2016).



336Цифрові трансформації  
видавничої галузі

23. Динаміка користування інтернет в Україні: травень 2017 : 
прес-реліз КМІС // URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat= 
reports&id=705&page=1 (дата звернення: 11.10.2017).

24. Дослідження читання книжок в Україні: дані GfK Ukraine на за-
мовлення компанії «Київстар» (липень 2013) (05.12.2013) // URL: 
http://www.gfk.ua/public_relations/presentations/index.ua.html (да-
та звернення: 11.04.2017). 

25. Інновації в газетах. Всесвітнє дослідження 2015 : щоріч-
не дослідження, проведене Міжнародною консалтинговою гру-
пою INNOVATION для Всесвітньої асоціації видавців газет та 
новин (WAN-IFRA). 100 c. URL: https://drive.google.com/file/
d/0BxNmkhm4Or6qcjBHSE1pQU83bUk/view?pref=2&pli=1 (дата 
звернення: 11.04.2016).

26. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой аналитический доклад. 2010. Москва : Феде-
ральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2011. 78 с.

27. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2011. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2012. 92 с.

28. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2012. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2013. 92 с.

29. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2013. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2014. 96 с.

30. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2014. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2015. 92 с.

31. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2015. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2016. 107 с.

32. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 
развития. Отраслевой доклад. 2016. Москва : Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям, 2017. 95 с.

33. «Промышленность 4.0»: создание цифрового предприятия. Ос-
новные результаты исследования по металлургической отрасли // 
Pwc Kazakhstan, 2016. URL: http://www.pwc.kz/en/publications/
new-2016/metal-key-finding-rus.pdf (дата обращения: 25.06.2017).

34. Тенденції в редакціях 2015 / Всесвітня асоціація видавців га-
зет та новин (WAN-IFRA) ; за ред. О. Погорєлова, перекл. з англ.  
О. Лящук. URL: https://drive.google.com/file/d/0BxNmkhm4Or6qa
3B4WnQteE5UaUdEWW8tTnhza25rWmVWekJ3/view (дата звернен-
ня: 18.08.2016).



337 Список  
використаних джерел

35.  Український медіа-ландшафт 2017 : аналітичний звіт / за ред.  
В. Іванова. Київ : ФКА, АУП, 2017. 44 с. 

36. Электронная книга и электронно-библиотечные системы Рос- 
сии : отраслевой доклад  / А. Н. Воропаев, К. Б. Леонтьев. Москва : 
Феде-ральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. 
60 с.

37. Электронно-библиотечные системы России: Отраслевой доклад / 
А. Н. Воропаев, С. Ф. Зятицкий, К. Б. Леонтьев, М. А. Топорков. Мо-
сква : Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
2012. 64 с.

38. Císař, JaRoslav. Review of book publishing in the Czech Republic in 
2014. Svět knihy, Ltd, 2014. 6 p.

39. Císař, JaRoslav. Review of book publishing in the Czech Republic in 
2015 Svět knihy, Ltd, 2015. 6 p.

40. Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organiza- 
tions : findings from phase 1 of the digital transformation study conducted 
by the mit center for digital business and capgemini consulting. Cap 
Gemini, MIT Sloan Management, 2011. 68 p. 

41. Edelman Digital’s 2017 Trends Report. Edelman Digital, 2017. 50 p.

42. El sector del libro en España. 2013–2015. Observatoria de la Lectura 
u el Libra, 2015. 71 p.

43. Global Ebook 2014: A report on market trends and developments / 
Dr. Rüdiger Laudongasse Wischenbart Content and Consulting. 160 p. 

44. Global Ebook 2015: A report on market trends and developments / 
Dr. Rüdiger Laudongasse Wischenbart Content and Consulting. 163 p.

45. Global Ebook 2016: A report on market trends and developments : 
Publishers‘ Forum Berlin 04.05.2016. 30 p.

46. Global Ebook 2017: A report on market trends and developments / 
Dr. Rüdiger Laudongasse Wischenbart Content and Consulting. 173 p.

47. Innovation in Magazine Media 2014 World Report. Innovation 
Media Consalting Group, 2015. 136 p.

48. Innovation in Magazine Media 2015–2016 World Report. Innovation 
Media Consalting Group, 2015. 200 p.

49. Innovation in Magazine Media 2016–2017 World Report. Innovation 
Media Consalting Group, 2016. 132 p.

50. Latvijas izdevējdarbības statistika 2014 : Statistisko materiālu 
krājums. Riga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2015. 114 p.

51. Latvijas izdevējdarbības statistika 2015 : Statistisko materiālu 
krājums. Riga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2016. 126 p.

52. Latvijas izdevējdarbības statistika 2016 : Statistisko materiālu 
krājums. Riga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2017. 156 p.



338Цифрові трансформації  
видавничої галузі

53. New Business Models in the Digital Age: A dosdoce.com study 
sponsored by CEDRO // Dosdoce.com. URL: http://www.dosdoce.
com/upload/ficheros/noticias/201504/new_business_models_in_
the_ digital_age__bookmachine_special_edition.pdf (last acсessed: 
11.08.2016). 

54. OAPEN-NL. A project exploring Open Access monograph publishing 
in the Netherlands. Final Report / Ferwerda, Eelco, Snijder, Ronald, 
Adema, Janneke. OAPEN Foundation, 2013. 98 p.

55. Raport. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji 
wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku 
wydawniczym. Warszawa : Biblioteka Analiz, 2013. 44 р. 

56. Repères Statistiques, France et international, 2015 et 2016. CNE, 
2016. 12 p.

57. Repères Statistiques, France et international, 2016 et 2017. CNE, 
2016. 24 p.

58. Report on the Lithuanian Publishing // Lithuanian Publishers 
Association. URL: http://www.lla.lt/en/prospect/report (last accessed: 
01.10.2016).

59. Reuters Institute Digital News Report 2016 / Nic Newman with 
Richard Fletcher, David A. L. Levy and Rasmus Kleis Nielsen ; Reuters 
Institute for the Study of Journalism, 2016. 124 p. 

60. Reuters Institute Digital News Report 2017 / Nic Newman with 
Richard Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus 
Kleis Nielsen. 136 p.

61. Richter, Felix. Freemium is the No.1 Pricing Strategy in Most 
App Categories //  Statista.com.  URL: http://econintersect.com/ 
b2evolution/ blog1.php/2014/01/04/ freemium-is-the-no-1-pricing-
strategy-in-most-app-categoriesю (last accessed: 09.05.2017). 
Published: 04.04.2014.

62. Rynek książki w Polsce 2011 // Instytut Ksiazki. URL: http://
www.instytutksiazki.pl/polski-rynek-ksiazki,rynek-ksiazki,27677, 
rynekksiazki-w-polsce--2011.html (data obiegu: 18.05.2016).

63. Rynek książki w Polsce 2012 // Instytut Ksiazki. URL: http://www.
instytutksiazki.pl/ upload/Files/rynek_ksiazki_2012.pdf (data obiegu: 
18.05.2016).

64. Rynek książki w Polsce 2013 // Instytut Ksiazki. URL: http://www.
instytutksiazki.pl/upload/ Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_ 2013.
pdf (data obiegu: 18.05.2016).

65. Rynek książki w Polsce 2014 // Instytut Ksiazki.  URL: http://
www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_2014.pdf (data 
obiegu: 18.05.2016).

66. Rynek książki w Polsce 2015. URL: http://www.instytutksiazki.
pl/ upload/Files/polish_book_market_2015_PL_popr.pdf (data obiegu: 
18.05.2016).



339 Список  
використаних джерел

67. Self-Publishing in the United States, 2011–2016 Print vs. Ebook. 
Bowker, 2017. 8 p.

68. Shore, Elliott, Sebeok, Jessica, Berkery, Peter. AAU, ARL, AAUP to 
Launch Open Access Monograph Publishing Initiative — Project Will 
Share Scholarship Freely, More Broadly // Association of Research 
Libraries. URL: http://www.arl.org/news/arl-news/4243-aau-arl-
aaup-to-launch-open-access-monograph-publishing-initiative-project-
will-share-scholarship-freely-more-broadly#.WeomT4VOK73 (last 
accessed: 10.05.2017). Published: 16.03.2017.
69. Statista Digital Market Outlook. Digital media: ePublishing/ 
Statista, 2016. 14 p. 
70. The Business of Books 2017: It’s all about the consumers. White 
paper, presented by the Frankfurt Book Fair Business Club 11–15 
October 2017. 15 p.
71. The Chinese book market 2016 // Buchmesse.de. URL: http://www.
buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2016/white_paper_ 
chinese_book_ market_report_update_2016_new_58110.pdf (last 
accessed: 10.11.16).
72. The DELOS Digital Library Reference. Foundations for Digital 
Libraries // DELOS an Association for Digital Libraries. URL: http://
delos.info/ files/pdf/ReferenceModel/DELOS_DLReferenceModel_096 
(last accessed: 10.11.14).
73. The potential effect of making journals free after a six month 
embargo. A report for the Association of Learned, Professional and 
Society Publishers [ALPSP] and The Publishers Association. URL: 
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/
ALPSPPApotentialresultsofsixmonthembargofv.pdf (last acсessed: 
12.05.2017).
74. The State of Digital Publishing in Canada 2013 / BNG Research. 
Booknet Canada, 2014. 38 p. URL: https://issuu.com/booknetcanada/
docs/ bnc_research_ state_of_digital_publi_1fa17fa049804b (last 
accessed: 10.11.16).
75. The State of Digital Publishing in Canada 2014 / BNG Research. 
Booknet Canada, 2015. 36 p. URL: https://issuu.com/booknetcanada/
docs/ bnc_research_state_of_digital_publi (last accessed: 10.11.16).
76. The State of Digital Publishing in Canada 2015 / BNG Research. 
Booknet Canada, 2016. 33 p. URL: https://issuu.com/booknetcanada/
docs/ the_state_of_digital_publishing_in_ (last accessed: 10.11.16).
77. The State of Digital Publishing in Canada 2016 / BNG Research. 
Booknet Canada, 2016. 30 p. URL: https://www.booknetcanada.ca/
state-of-digital-publishing/ (last accessed: 10.11.16).

78. White paper: Educational publishers of the future // Schilling.
dk. URL: http://www.schilling.dk/web/guest/view-educational-
publishers-of-the-future-online (last acсessed: 09.05.2016). 



340Цифрові трансформації  
видавничої галузі

79. WikbErg, Erik. Boken 2017 — marknaden, trender och analyser 
/ Svenska bokhandlareföreningen, Svenska Förläggareföreningen. 62 p. 
URL: http://www.forlaggare.se/sites/default/files/boken_2017.web.
pdf (last acсessed: 12.05.2017).

80. World Economic Forum. The Global Information Technology Report 
2012. Living in a Hyperconnected World // World Economic Forum. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/GlobalITReport2012.pdf (last 
acсessed: 12.05.2017).

81. 20 years inside the mind of the CEO... What’s next? : 1,379 CEOs 
interviewed in 79 countries // Pwc Kazakhstan. Pwc, 2017. 40 p. URL:  
http://www.pwc.kz/en/ceo-survey-2016-1/pwc-ceo-20th-survey-
report-2017.pdf (last acсessed: 25.06.2017).

Довідкові, навчальні, наукові видання

82.  Агрегация э-ресурсов. Сервисные стратегии издателей и агрегато-
ров // Книжная индустрия. 2013. № 6 (108), июль-август. С. 58–60.

83. Агеев, Владимир. Электронная книга: новое средство социальной 
коммуникации. Москва : Изд-во МГАП «Мир книги», 1997. 230 с. 

84. Агеев, Владимир, Древс Юрий. Электронные издания учебного 
назначения: концепции, создание, использование : учеб. пособие в 
помощь авт. и ред. Москва : МГУП, 2003. 236 с. 

85. Амзин, Александр. Бизнес-модели новых и новейших медиа // 
Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016. Екатерин-
бург: Гуманитарный университет, 2016. С. 116–139.

86. Афанасенко, Олена. Система книгорозповсюдження в Україні в 
умовах інтеграції соціокультурного простору : автореф. дис. ... канд. 
наук із соц. комунік. : 27.00.03. Харків, 2009. 21 с.

87. Афонін, Олександр, Сенченко, Микола. Українська книга в кон-
тексті світового книговидання. Київ : Книжкова палата України, 
2009. 277 с.

88. Афонін, Олександр. Українські книжкові реалії 2010-го // Вісник 
Книжкової палати. 2011. № 3. С. 3–5.

89. Балахнин, Илья. Горизонтальный мир: экономика, инновации, 
новые медиа. Москва : Ideabooks Publishing, 2012. URL: http://www.
litres.ru/pages/biblio_book/?art=4559200. 

90. Балыкина, Елена. Сущностные характеристики электронных 
учебных изданий (на примере социально-гуманитарных дисциплин) 
// Круг идей: Электронные ресурсы исторической информатики : на-
уч. тр. VIII конф. Ассоциации «История и компьютер». Москва ; Бар-
наул, 2003. С. 521–585.

91. Баранова, Екатерина. Конвергенция СМИ глазами российских 
журналистов-практиков // Медиаскоп : электронный научный жур-
нал факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: 
http://mediascope.ru/node/672 (дата обращения: 11.04.2012).



341 Список  
використаних джерел

92. Баранова, Екатерина. Особенности развития газетных редак- 
ций в условиях медиаконвергенции : дис. ... канд. филол. наук : 
10.01.10 : журналистика. Москва, 2011. 245 с.

93. Бассан, Валеріо. 8 цифрових функцій, які повинне мати кожне 
онлайн-видання //  Media Sapiens. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/
mediaprosvita/ how_to/8_tsifrovikh_funktsiy_yaki_povinne_mati_ 
kozhne_onlaynvidannya/ (дата звернення: 16.06.2017). Опублікова-
но: 17.08.2015.

94. Баренбаум, Иосиф. К вопросу об универсальности понятия «кни-
га» // Книга: исследования и материалы. 1977. Сб. 34. С. 11.

95. Баренбаум, Иосиф. Книговедение и электронная книга // Книга: 
исслед. и мат-лы. Москва : Терра. 1999. С. 5–15.

96. Барышева, Ольга, Гиляревский, Руджеро. Книга в паутине. Мо-
сква : НТИ-КОМПАКТ, 2003. 304 с. 

97. Батура, Татьяна. Облачные технологии: основные модели, при-
ложения, концепции и тенденции развития // Программные продук-
ты и системы. 2014. № 3 (107). С. 64-70.

98. Белл, Эмма, Браймен, Алан. Методы социальных исследований. 
Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 767 с.

99. Беловицкая, Алиса. Информация и книга // Наука о книге: Тра-
диции и инновации : мат-лы XII междунар. науч. конф. по пробл. 
книговедення : к 50-летию сб. «Книга: исследования и материалы» : 
Москва, 28-30 апреля 2009 г. : в 4-х ч. Москва, 2009. Ч. 1. С. 215–219.

100. Бердник С.,  Кочеткова О. Информационная индустрия и инфор-
мациология // Scienceforum.ru. URL: http://www.scienceforum.ru/ 
2016/pdf/24327.pdf (дата обращения: 17.12.2017).

101. Бессараб, Анастасія. Буктрейлер як нове явище у сфері соціаль-
них комунікацій // Держава та регіони. Серія: Соціальні комуніка-
ції. 2014. № 1–2. С. 159–163.

102. Бессараб, Анастасія. Соціально-комунікаційні технології фор- 
мування інтересу до читання української книги : монографія. Запо-
ріжжя : КПУ, 2016. 360 с.

103. Боброва,  Елена.  Информационно-коммуникационные техноло-
гии в деятельности библиотеки вуза : монография. Кемерово : КемГУ-
КИ, 2010.  156 с.

104. Богута, Гжегож. Печать по требованию (Print-on-Demand) 
технологическая революция в издательском мире // КомпьюАрт. 
2000. № 8. Режим доступа: http://www.compuart.ru/article.aspx? 
id=9012&iid=375 (дата обращения: 05.10.2016).

105. Бондар, Юрій. Видавнича комунікація: до питання інституалі-
зації // Вісник Книжкової палати. 2014. № 10. С. 3–5.



342Цифрові трансформації  
видавничої галузі

106. Бондар, Юрій. Друга видавнича. Зародження та розвиток видав-
ничої справи у процесі суспільно-політичних трансформацій Серед-
ньовіччя і  Нового часу : монографія / за заг. ред. В. В. Різуна. Київ : 
Персонал, 2017. 528 с.

107. Боряк, Генадій, Папакін, Георгій. Відкриті енциклопедичні гу-
манітарні ресурси в Інтернеті: Сучасний стан і проблеми функціону-
вання // Спеціальні історичні дисципліни. Вип. 21: Електронні ін-
формаційні ресурси. Київ, 2013. С. 73–89.

108. Вартанова, Елена. Медиаэкономика зарубежных стран. Моск- 
ва : Аспект-Пресс, 2003. 335 с. 

109. Вартанова, Елена. К чему ведет конвергенция СМИ? // Инфор-
мационное общество. 1999. Вып. 5. С. 11–14.

110. Василик, Любов. Крос-медia як тренд сучасної журналістики // 
Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2013. Т. 52. С. 297–
300.

111. Вайшенберґ, Зігфрід, Кляйнштойбер, Ганс Й., Пьорксен, Берн-
гард. Журналістика та медіа : довідник. Київ : Академія Української 
Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. 529 с.

112. Виговська, Наталія. До питання про використання термінів 
«конвергентна редакція» / «мультимедійна редакція» у сучасно-
му журналістикознавстві // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. 2013.  
Вип. 38. С. 447–452.

113. Виговська, Наталія. Мультимедійність та конвергентність як 
фактори трансформації регіональних медіа : дис. … канд. наук із соц. 
комунік. Запоріжжя, 2015. 255 с.

114. Виговська, Наталія. Мультимедійність та конвергентність як 
фактори трансформації регіональних медіа : автореф. дис. … канд. 
наук із соц. комунік. Запоріжжя, 2015. 20 с.

115. Водолазька, Світлана. Радикальні інновації східноєвропей-
ської видавничої галузі : монографія. Київ : ТОВ «Авега», 2015. 321 с.

116. Водолазька, Світлана. Сучасна видавнича галузь східноєвро-
пейського регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансфор-
мації : дис. … д-ра наук із соц. комунік. Київ, 2016. 488 с. 

117. Водолазька, Світлана. Технологічні інновації як мотиватор ра-
дикальних змін у видавничій галузі // Наукові записки Інституту 
журналістики. 2014. Т. 55. С. 76–79.

118. Волынкина, Екатерина. Управление диверсификацией иннова-
ционной медиа-компании : автореф. … дис. канд. экон. наук. Москва, 
2012. С. 11.

119. Вуль, Владимир. Электронные издания : учебник. Москва ;  
СПб. : Петербургский институт печати, 2001. 308 с.

120. Гаврилова, Инесса. К вопросу классификации терминов-нео-
логизмов (на примере английской терминологии полиграфического 



343 Список  
використаних джерел

производства) // Омский научный вестник. 2001. № 6 (102). С. 110–
113. 

121. Гамбарато, Ренира Рампаццо, Лапина-Кратасюк, Екатерина, 
Мороз, Оксана. Панорама российских трансмедиа : опыт картирова-
ния мультиплатформенных инициатив // Шаги. Журнал Школы ак-
туальных гуманитарных исследований. 2017. Т. 3. № 2. С. 20-46. 

122. Гейл, Лора, Эванс, Марк, Дефино, Том. Кросс-медийные системы 
в полиграфии и издательском деле. Организация бизнеса / пер. с англ. 
Н. Романова. Москва : ЦАПТ, 2007. 196 с.

123. Гиляревский, Руджеро. Электронная книга // Книга : Энцикло-
педия. Москва, 1999.  С. 729–730.

124. Глазкова, Светлана. Технология дополненной реальности в 
новых медиа // Развитие русскоязычного медиапространства: ком-
муникационные и этические проблемы. 2013. С. 117–122.

125. Гольгер, Бем, Йохен, Вернер. Видавець майбутнього: маркетинг 
і менеджмент у видавництві. Київ : Основи, 1994. С. 18–26.

126. Гончарова, Олена. Організація редакційно-видавничого процесу  
у конвергентних редакціях ЗМІ : кваліф. робота на здоб. ступеня ма-
гістра / наук. керівн. Марина Женченко. Київ, 2014. 101 с. З елект- 
ронного архіву кафедри видавничої справи та редагування Інституту 
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. 

127. Гончарова, Олена, Женченко, Марина. Особливості роботи кон-
вергентної редакції в українському медіапросторі (на прикладі газет 
«Kyiv Post» та «Коммерсант») // Масова комунікація: історія, сьо-
годення, перспективи: наук.-практ. журнал. Луцьк : Східноєвропей-
ський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. № 5–6 (5). 
С. 70–75.

128. Горизонты дигитализации и электронное книгоиздание : ин-
тервью с Майклом Холдсуорсом / беседовала Ольга Ро // Книжная 
индустрия. 2009. № 9 (72). С. 40–41.

129. Городенко, Леся. Теорія мережевої комунікації : монографія. 
Київ: Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2012. 387 с.

130. Городенко, Леся. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комуні-
каційні ресурси : монографія. Київ : Центр вільної преси, 2010. 172 с.

131. Городенко, Леся. Мережеві комунікації в ідеології постмодерніз-
му // Інформаційне суспільство. 2011. Вип. 13. С. 52–55.

132. Городенко, Леся. Мережева комунікація: проблеми філософії 
сприйняття // Світ соціальних комунікацій. 2011. № 3. С. 5–9.

133. Горська, Катерина. Роль контентної конвергенції в процесах 
трансформації виробництва медіаконтенту // Держава та регіони. 
Серія «Соціальні комунікації». 2015. № 1 (21). С. 38–42.



344Цифрові трансформації  
видавничої галузі

134. Горська, Катерина. Медіаконтент цифрової доби: трансфор-
мації та функціонування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 
27.00.01. Київ, 2016. 416 с.

135. Горська, Катерина. Медіаконтент: трансформації на перехрес-
ті аналогової та цифрової культур : монографія. Київ : Інтерсервіс, 
2016. 379 с.

136. Григорова Зоя. Щодо використання соціальних мереж в просу-
ванні видавничої продукції // XVI Міжнародна науково-практична 
конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези допові-
дей. Київ, 2013. С. 13–15.

137. Гуманенко, Олександра. Рецензування як чинник наукової ко-
мунікації: соціокультурні та видавничі аспекти : автореф. дис. ... 
канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05. Київ, 2011. 16 с. 

138. Гуманітарні технології : конспект / В. Різун, Н. Бондаренко,  
О. Тетеріна,  М. Фурдуй ; за ред. В. Різуна. Київ, 1994. 60 с.

139. Гуревич, Семен. Экономика отечественных СМИ : учеб. пособ. 
Москва : Аспект Прес, 2004. URL: http://evartist.narod.ru/text11/39.
htm (дата обращения: 29.01.2015).

140. Далада Е. Методические основания работы редактора над муль-
тимедиа в электронном учебном издании // Проблемы полиграфии и 
изд. дела: науч.-технический журнал. 2003. № 3. С. 133–143. 

141. Далада Е. Роль редактора и методические основания редактор-
ской работы при подготовке электронного учебного издания // Кни-
га : исслед. и материалы. Сб. 82. Москва : Наука, 2004. С. 123-131. 

142. Дарчук, Наталія. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опра-
цювання тексту) : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 
2008. 351 с.

143. Детская книга и Интернет: реальность цифровая, альтернатив-
ная и дополненная. Книга в облаках // Университетская книга. 2013. 
№ 12. С. 16–18. 

144. Детская книга в Германии и России: новые форматы и инно-
вационные решения в книгоиздании  // Книжная индустрия. 2013.  
№ 6 (108), июль-август. С.  12–16.

145. Динерштейн, Ефим. Апология книге // Российское книгоизда-
ние (конец XVIII–XX вв.) : избр. ст. Москва, 2004. С. 11–21.

146. Добко, Тетяна. Українська енциклопедія в електронному се-
редовищі // Українська енциклопедистика : матер. ІІІ міжнар. наук. 
конф. (22–23 жовтня 2013 р., Київ). Київ, 2014. С. 45–50.

147. Друкер, Питер Ф. Энциклопедия менеджера. Москва : Вильямс, 
2008. 432 с.

148. Друкер, Питер Ф. Эффективное управление. Экономические за-
дачи и оптимальные решения. Москва : ФАИР-ПРЕСС, 1998. 188 с.

149. Евстигнеева Г. Зарубежный опыт развития альтернативных 
структур создания и распространения электронных научных публи-



345 Список  
використаних джерел

каций // Электронная библиотека ГПНТБ России. URL: http://ellib.
gpntb.ru/subscribe/ index.php?doc=Sborn&dir=11&art=4 (дата обра-
щения: 10.10.2016). 
150. Егорова, Мария. Технологические инновации, как основа изме-
нения технологической структуры экономики // Управление эконо-
мическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 10. 
URL: http://uecs.ru/uecs58-582013/item/2419-2013-10-11-07-04-58 
(дата обращения: 10.10.2016). 
151. Електронні видання : довідник / уклад. Т. Киричок. Київ : КПІ, 
2011. 397 с.
152. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліоте-
ці: з чого почати? / уклад.: В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко ; Укр. бібл. 
асоц., НПБ України, НБ НаУКМА. Київ : Самміт-Книга, 2013. 64 с.
153. Ершов, Юрий. Как вас теперь называть? О категориально-поня-
тийном аппарате журналистики новой эры // Журналистский еже-
годник. 2013. № 2. Ч. 1. С. 7–10
154. Есенькин, Борис, Коган, Александр. Предпринимательство в 
книжном деле : учебное пособие. Москва : МГУП, 2003. 284 с.
155. Жежнич, Павло, Гірняк, М. Особливості формування енци-
клопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій // 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012.  
№ 732 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. С. 400–405.
156. Женченко, Марина. Автоматизація редакційно-видавничого 
процесу в цифровому суспільстві: сегмент програмного забезпечен- 
ня // Український інформаційний простір : наук. журнал. 2013. Чис-
ло 1 : у 2 ч. Ч. 1. С. 55–60.
157. Женченко, Марина. Відкрите онлайн-рецензування у практиці 
роботи редакцій наукової періодики (на прикладі британського жур-
налу Philica) // Український інформаційний простір : наук. журнал. 
2014. Число 2. С. 77–81.
158. Женченко, Марина. Дитяча література в електронному форма-
ті: типологічна характеристика, бізнес-моделі // Вісник Книжкової 
палати. 2016. № 5. С. 14–17.
159. Женченко, Марина. Електронні навчальні видання у глобалізо-
ваному освітньому просторі: проблеми типологізації // Science and 
Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2016. 
IV(15), Issue 90. P. 67–70.
160. Женченко, Марина. Електронно-бібліотечні системи у цифро-
вій дистрибуції навчальних видань // Вісник Книжкової палати. 
2015. № 3. С. 35–37.
161. Женченко, Марина. Електронно-бібліотечні системи як альтер-
нативна модель цифрової дистрибуції освітнього контенту (зарубіж-
ний досвід) // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : ма-
тер. першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р. 
Одеса : ОНУ, 2014. С. 82–89.



346Цифрові трансформації  
видавничої галузі

162. Женченко, Марина. Краудфандинг як інноваційна бізнес-мо-
дель у видавничій галузі цифрової доби // Вісник Книжкової пала-
ти. 2016. № 10 (243). С. 11–13.
163. Женченко, Марина. Кросмедійний менеджмент у конвергент-
них редакціях ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : зб. 
наук. пр. Київ, 2015. Т. 58. C. 70–75.
164. Женченко, Марина. Мультимедійна, конвергентна чи крос-ме-
дійна редакція? Співвідношення понять у науковому дискурсі циф-
рової доби // Science and Education a New Dimension. Humanities and 
Social Sciences. 2016. IV (16), Issue 95. P. 88–91.
165. Женченко, Марина. Навчальні видання в електронному фор-
маті у контексті формування інноваційного освітнього простору  
(на прикладі книжкового ринку України) // Медиасфера и медиа-
образование: специфика взаимодействия в современном социокуль-
турном пространстве : сб. статей. Могилев : Могилев. высш. колледж 
Респ. Беларусь, 2015. С. 128–134.
166. Женченко, Марина. Нова модель рецензування наукових пуб- 
лікацій у цифровому середовищі // Держава та регіони : наук.-ви-
робн. журнал. Серія «Соціальні комунікації». 2016. № 1 (25).  
С. 169–172.
167. Женченко, Марина. Нові моделі цифрової дистрибуції періоди-
ки у мультиплатформному середовищі // Вiсник Львiвського унiвер-
ситету. Серiя Журналiстика. 2013. Вип. 38. С. 482–487.
168. Женченко, Марина. Новітні редакторські професії в умовах кон-
вергенції та мультимедіатизації ЗМІ // Наукові записки Інституту 
журналістики : зб. наук. пр. Київ, 2012. Т. 49. C. 142–146. 
169. Женченко, Марина. Оверлейні журнали як нова модель видан-
ня наукової періодики в інформаційному суспільстві: зарубіжний 
досвід // Наукові записки Інституту журналістики : зб. наук. пр. Ки-
їв, 2013. Т. 50. C. 98–101.
170. Женченко, Марина. Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умо-
вах мультиплатформного виробництва // Наукові записки Інституту 
журналістики : зб. наук. пр. Київ, 2014. Т. 55. C. 80–84.
171. Женченко, Марина. Поняття «мультимедіа», «кросмедіа», 
«трансмедіа» у науковому дискурсі цифрової доби // Наукові запис-
ки Інституту журналістики : зб. наук. пр. Київ, 2013. Т. 52. C. 72–76. 
172. Женченко, Марина. Проблеми ціноутворення в електронному 
книговиданні // Вісник Книжкової палати. 2016. № 6. С. 7–10.
173. Женченко, Марина. Редакційний менеджмент в умовах муль-
типлатформності та кросмедійності // Підручник з крос-медіа / ви-
давці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик. Sibiu : 
Schiller Publishing House, 2015. С. 128–131.
174. Женченко, Марина. Системні трансформації редакційної діяль-
ності в умовах інформатизації медіасередовища // Критерії діагнос-
тики та методики розрахунку впливу медіа : м-ли всеукр. наук.-пр-
акт. конф, м. Київ, 10 квітня 2014 р. Київ : ВПК «Експрес-поліграф», 
2014. С. 35–39. 



347 Список  
використаних джерел

175. Женченко, Марина. Типологізація електронних видань як на-
уково-практична проблема // Вісник Книжкової палати. 2016. № 8.  
C. 17–20. 
176. Женченко, Марина. Типологія конвергенції крізь призму тран-
сформацій медійної індустрії // Українське журналістикознавство. 
2015. № 16. С. 19–23.
177. Женченко, Марина. Трансформація моделі базових професійних 
компетенцій редактора у мультимедійних ЗМІ // Інформаційний про-
стір: українські реалії : м-ли II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ,  
19 грудня 2012 р. Київ : ВПК «Експрес-поліграф», 2013. С. 35–39. 
178. Женченко, Марина. Цифрова бізнес-модель мікроплатежів і 
фрагментування контенту у зарубіжних книговидавничих практи- 
ках // Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на ме-
дійному ринку України : м-ли  ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 24 
травня 2017 р.  Київ, 2017. С. 31–34. 
179. Женченко, Марина. Цифрова дистрибуція на книжковому рин-
ку України // Вісник Книжкової палати. 2013. № 10. С. 3–6. 
180. Женченко, Марина. Цифровий самвидав: бізнес-моделі на шля-
ху до інклюзивної видавничої індустрії // Social and Human Sciences. 
Polish-Ukrainian scientific journal, 01 (18). URL: https://sp-sciences.
io.ua/s2624529/zhenchenko_maryna_2018_._digital_self-publishing_
business_models_towards_inclusive_publishing_industry._social_and_
human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_(accessed 
14.01.2018).
181. Женченко,  Марина. Цифрові інструменти внутрішньооргані-
заційої комунікації у редакціях газет і журналів // Інформаційний 
простір: українські реалії : м-ли IV Міжнар. наук.-практ. конф., Ки-
їв, 27 грудня 2017 р. Київ : ВПК «Експрес-поліграф», 2017. С. 35–39.
182. Женченко, Марина. Цифрові трансформації моделей видання 
наукової періодики // Поліграфія і видавнича справа. 2016. № 1 (71).  
С. 257–266.
183. Женченко, Марина. Цифрові трансформації у системі книгороз-
повсюдження України // Обрії друкарства. 2015. Вип. 1. С. 55–65. 
184. Женченко, Марина. Цифрові трансформації як каталізатор змін 
у видавничій галузі // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian 
scientific journal : електронний журнал. 2016. № 2 (10). URL: http://
sp-sciences.io.ua/s2445405/zhenchenko_maryna_2016._digital_ 
transformations_as_a_catalyst_for_changes_in_the_publishing_
industry._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_ scientific_
journal_02_ 10_ (last accessed 30.08.2016).
185. Женченко, Марина. Цифровые каналы доставки газетного кон-
тента // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 
2016. № 2. С. 107–112.
186. Женченко, Марина. Эволюция терминов «мультимедиа», 
«кросc-медиа», «трансмедиа» в развитии цифрового сторителлин- 
га // Studia Medioznawcze [Media Studies]. 2016. № 4 (67). С. 113–120.



348Цифрові трансформації  
видавничої галузі

187. Жеребцов, Михаил. Метод «Grounded theory» как метод каче-
ственного анализа данных // Вестник Московского университета. Се-
рия 18. Социология и политология. 2004. № 1. С. 89–90.

188. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные 
СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Качкаевой, Мо-
сква 2010. 200 с.

189. Журналистское образование в условиях конвергенции СМИ :  
монография / Л. П. Шестеркина и др. Челябинск : РЕКПОЛ, 2012. 
114 с.

190. Зайнутдинова, Лариса. Создание и применение электронных 
учебников (на примере общетехнических дисциплин) : монографія. 
Астрахань : ЦНТЭП, 1999. 364 с. 

191. Засурский, Ясен. Информационное общество, интернет и новые 
средства массовой информации // Информационное общество. 2001. 
Вып. 2. С. 24–27.  

192. Засурский, Ясен. Мировые СМИ в 2005 году: наступление кон-
вергенции // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2006. № 5. 
С. 7–11. 

193. Зелінська, Надія. Видавнича культура в реаліях інформаційно-
го суспільства: вгору сходами, що ведуть униз // Держава та регіони. 
Соціальні комунікації. 2013. № 2. С. 126–131. 

194. Зелінська, Надія. Видавнича справа та редагування: теоретич-
ні пошуки та соціальні ефекти // Психолінгвістика. 2012. Вип. 10.  
С. 264–270. 

195.  Зелінська, Надія.  Логічна культура медіапродукту: «риторич-
не запитання, яке потребує негайної відповіді» // Наукові записки 
[Української академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. 2015.  
№ 1. С. 21–29. 

196. Зелінська, Надія. Місце видавничої справи в системі соціальних 
комунікацій // Держава та регіони. Сер.: Гуманітарні науки. Запо-
ріжжя, 2008. № 4. С. 82–87.

197. Зелінська, Надія. «Наука байдужа до біографії своїх твор- 
ців…» : вибрані твори. Львів : Українська академія друкарства, 2013. 
408 с. 

198. Зимина, Любовь. Культурная конвергенция: новые медиа и из-
дательский бизнес // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2015. № 5 (360). Филология. Искусствоведение. Вып. 94. 
С. 377–383.

199. Зимина, Любовь. Современные издательские стратегии: от тра-
диционного книгоиздания до сетевых технологий культурной памя-
ти : монография. Москва : Наука, 2004. 274 с.

200. Зимина, Ольга. Печатные и электронные учебные издания в сов- 
ременном высшем образовании: Теория, методика, практика.  
Москва : Изд-во МЭИ, 2003. 336 с. 



349 Список  
використаних джерел

201. Зинин, Евгений. Интегрированные бизнес-модели в медиаиндус- 
трии: ответы на вызовы новой эпохи // Российский журнал менедж-
мента. 2008. Т 6. № 3. C. 129–144.
202. Зражевська, Ніна. Нові медіа і нові форми комунікації в медіа 
культурі // Актуальні питання масової комунікації. 2013. Вип. 14. 
С. 70–75.
203. Золяк, Вікторія. Функціональні характеристики контентної 
конвергенції засобів масової комунікації : автореф. дис. … канд. на-
ук із соц. комунік. Київ, 2009. 13 с.
204. Иноземцев, Илья. Актуальность медиаконвергенции на при-
мере портала W→O→S // Медиаконвергенция, которая изменила  
мир? : сб. статей к открытой сессии по медиаконвергенции / под ред. 
М. С. Корнева. Москва, 2014. С. 43–53.  
205. Іванов, Валерій. Доступ к информации и цифровое неравенство 
в информационном обществе // Психолінгвістика. 2012. Вип. 10.  
С. 270–274.
206. Іванов, Валерій, Мелещенко, Олександр, Різун, Володимир. Ос-
нови комп’ютерної журналiстики / Київський ун-т ; Iн-т системних 
дослiджень освiти. Київ, 1995. 242 с.
207. Іванов, Валерій, Мелещенко, Олександр. Сучасні комп’ютер-
ні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування.  
Київ : ІЗМН, 1996. 180 с.
208. Казанский,  Александр. Книги по требованию: не теория, но 
практика // Книжная индустрия. 2012. № 1. URL: http://www.
bookind.ru/categories/ workshop/393 (дата обращения: 06.11.2017).
209. Кайда О. Організація роботи конвергентного ньюзруму в регіо-
нальному медіапросторі України // Світ соціальних комунікацій. Ки-
їв, 2013. Т. 9. URL: http://www.kymu.edu.ua/wsc/toms/09/118-121.
pdf (дата звернення: 21.05.2014).
210. Как это делается: продюсирование в креативных индустриях / 
ред. А. Качкаева, А. Новикова, Р. Юркина. 2016. Создано в интеллек-
туальной издательской системе Ridero. 
211. Калмыков, Александр. Конвергенция — возможность универ-
сального журнализма в рамках профессиональной идентичности  // 
Оптимальные коммуникации (OK) : эпистемический ресурс медиаин-
дустрии и кафедры теории и практики общественной связности 
РГГУ. URL: http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/ (дата обраще-
ния: 15.02.2015).
212. Капица,  Сергей, Курдюмов, Сергей, Малинецкий, Георгий. Си-
нергетика и прогнозы будущего. Москва : Едиториал УРСС, 2003.  
288 с. 
213. Караганис, Джо. Медиа-пиратство в развивающихся эконо-
миках. URL: http://www.k2x2.info/kompyutery_i_internet/media_
piratstvo_v_razvivayushihsja_yekonomikah/index.php (дата обраще-
ния: 15.02.2017).



350Цифрові трансформації  
видавничої галузі

214. Каррыев, Батыр. Хроники ИТ-революции.  Интернет, комму-
никации, масс-медиа. 2016. 768  с. Создано в интеллектуальной из-
дательской системе Ridero. 

215. Каррыев, Батыр. Интернет: цыфровая революция эры мгновен-
ных коммуникаций. Мегасила, история и влияние на общество. 2017. 
486 с. Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero. 

216. Карьер, Жан-Клод, Эко, Умберто. Не надейтесь избавиться от 
книг! : интервью Ж.-Ф. де Тоннака. Санкт-Петербург : Симпозиум, 
2010. 336 с.

217. Кастельс, Мануэль. Галактика Интернет: Размышления об Ин-
тернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург : У-Фактория (при участии 
изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. 328 с. 

218. Касьяненко, Александр. RIDERO — альтернативная издатель-
ская модель // Университетская книга. 2014, март. С. 52–55.

219. Кендльбахер, Ральф, Демченко, Сергій. Нові моделі редакцій-
ної організації // Підручник з крос-медіа / видавці: Іоанна Нарчіса 
Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик ; перекл. Ана Лехінтан та ін. 
Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. С. 19–24.

220. Киричок, Тетяна, Фіголь, Надія. Термінологічний апарат елект- 
ронного дискурсу на сучасному етапі // Технологія і техніка друкарс- 
тва. 2016. № 4. С. 112–117.

221. Кирия, Илья. От «культурной индустрии» к «индустриям содер-
жания» : 70 лет теоретических поисков // Меди@льманах. 2004.  
№ 1. С. 44–52.

222. Кирия, Илья. Трансформации мировой медиасистемы: вызовы 
для издателей // Университетская книга. 2013, март. С. 64–66.

223. Клепер, Майкл Л. Практическое руководство по цифровой печа-
ти / Клепер. Москва : Издательский дом Вильямс, 2003. Т. 1. 1040 с.

224. Книга  как продукт медиаиндустрии. Кроссплатформенные мо-
дели взаимодействия // Книжная индустрия. 2013. № 8. С. 18–28.

225. Книговедение. Энциклопедический словарь. Москва, 1982.  
С. 193.

226. Кобзева, Мария. Современные тенденции: Электронные книги 
как одно из направлений развития издательской деятельности // От-
крытое и дистанционное образование. 2008. Вып. 4 (32). С. 40–48.

227. Колесникова Т., Клюшник А. Издание научной периодики в уни-
верситетах: новые задачи, участники, технологии // Наука та про-
грес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного універ-
ситету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2015. 
№ 6. С. 183–197.

228. Корнєєв, Віталій. Соціальнокомунікаційний підхід в україн-
ській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунік. : 27.00.01. Київ, 2016.  
451 с.



351 Список 
використаних джерел

229. Косачова, Ольга.  Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучас-
ної бібліотеки //  Вісник Книжкової палати. 2014. № 10. С. 1–4.

230. Костюк, Константин. Книга в новой медийной среде. Моск-
ва : Директ-медиа, 2015. 432 с.

231. Котлер, Філіп. Маркетинг 3.0: От продуктов к потребителям и 
далее к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван; 
[пер. с англ. А. Заякина]. Москва : Эксмо, 2011. 240 с.

232. Котлер, Філіп. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и 
удержать рынок : пер. с англ. 5-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 
2008. 282 с.

233. Котляревський, Ярослав. Державне регулювання інноваційно-
го розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі формуван-
ня економіки знань : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Київ, 
2014. 44 c. 

234. Крайнікова, Тетяна. Культура медіаспоживання в Україні: від 
консьюмеризму до просьюмеризму. Бориспіль : Люксар, 2014, 372 с.

235. Крайнікова, Тетяна. Культура медіаспоживання в Україні: ак-
туальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. ко-
мунік. : 27.00.01. Київ, 2014. 477 с.

236. Красноярова, Ольга. Новые медиаплатформы: принципы функ-
ционирования и классификация видов // Вопросы теории и практики 
журналистики. 2016. Т. 5. № 1. С. 45–57. 

237. Крейґ, Ричард. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і 
редактора у нових ЗМІ. Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. 
324 с.

238. Крилова, Екатерина. Социальные сети книжной тематики как 
особая коммуникационная среда для субъектов книжного рынка // 
Труды Санкт-Петербургского государственного университета куль-
туры и искусств. 2013. Т. 201. С. 131–140.

239. Кримський, Сергій, Павленко, Юрій. Цивілізаційний розвиток 
людства. Київ : Фенікс, 2007. 316 с.

240. Крючкова, Мария, Шулакова, Наталья. Результативный SMM 
для книжных проектов // Университетская книга. 2012. июнь. 
С. 62–67.

241. Кудинов Г. «Электронная книга» и «электронное издание». 
К вопросу об определении // Проблемы полиграфии и издательского 
дела. 2003. № 3. С. 120–122.

242. Кузнецов, Борис. Экономика и организация издательской дея-
тельности : учебник для студентов вузов / Московский государствен-
ный университет печати. Москва : ACT: Астрель, 2006.  319 с.

243. Кузьменкова, Мария. Phygital-технологии : инновация в ком-
муникациях // Медиаскоп (электронный журнал). 2014. № 3. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1570 (дата обращения: 16.07.2017).



352Цифрові трансформації  
видавничої галузі

244. Кузьмук, Ірина. Самвидав як перспектива для традиційного 
книговидання // Наукові записки Інституту журналістики : зб. на-
ук. пр. Київ, 2014. Т. 55. C. 106–110.

245. Курдюмов, С. Комментарий к статье И. Пригожина «Филосо-
фия нестабильности». URL: http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/ VV/
PAPERS/ NATURE/NONSTAB.HTM (дата обращения: 16.07.2017).

246. Куфаев, Михаил. Проблемы философии книги. Книги в процес-
се общения. Москва : Наука, 2004. 188 с.

247. Кучик, Галина, Ольхович-Новосадюк, Марія Кучик. Електро-
нний підручник як інноваційний засіб у системі інтерактивних ме-
тодів навчання  // Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія». Остріг, 
2013. URL: http://naub.oa.edu.ua/2013/elektronnyj-pidruchnyk-yak-
innovatsijnyj-zasib-u-systemi-interaktyvnyh-metodiv-navchannya/ 
(дата обращения: 16.07.2017).

248. Ленем, Річард. Електронне слово: Демократія, технологія та 
мистецтво / пер. з англ. А. Галушка. Київ : Ніка-Центр, 2005. 376 с.

249. Ленский, Борис. Место книги в современных информационных 
потоках // Науч. книга. 1999. № 1–2. С. 41–58.

250. Ленский, Борис. Современное отечественное и зарубежное изда-
тельское дело : конспект лекций. Москва, 2002. URL: http://www.hi-
edu.ru/ebooks/xbook091/01/eabout.htm (дата звернення: 01.02.12). 

251. Лизунова, Ирина. Технологическая модернизация издательско-
го дела как основа интеграции в современное медиапространство // 
Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5 (48). С. 244–246.

252. Луканина, Мария. Текст средств массовой информации и кон-
вергенция // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 
2006. С. 205–214.

253. Лукин В., Атаман В., Панова Н., Зюков Н. Управление изда-
тельской деятельностью : учебное пособие. Москва : МГУП, 2012.  
URL: http://hi-edu.ru/e-books/xbook989/01/about.htm (дата обра-
щения: 04.02.2017).

254. Лукина, Мария, Фомичева, Ирина. СМИ в пространстве Интер-
нета. Москва : Изд. фак. журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. 89 с.

255. Лучес, Ален. Интернет вещей. Оборудование, компании, люди, 
всё  // ITU News. 2013. № 6. URL: https://itunews.itu.int/ru/Note.
aspx?Note=4373 (дата обращения: 06.07.2017).

256. Майер, Марисса. Веб 2.0: находим и удерживаем клиентов в 
Интернете. Бизнес-модели и инструменты : интервью с Буркхардтом 
Виттом // Современное книгоиздание : сб. мат-лов по проекту «Повы-
шение квалификации специалистов издат. дела стран Вост. Европы 
и Центр. Азии, 2009-2011 гг.». Москва : ШКИМБ, 2010. С. 153–177.

257. Мак-Люэн, Маршалл. Галактика Гуттенберга. Київ : Ни-
ка-Центр, 2004. 432 с.



353 Список  
використаних джерел

258. Мак-Люэн, Маршалл. Понимание медиа: Внешние расширении 
человека. Москва : Кучково поле, 2014. 464 с.

259. Манн, Игорь. Маркетинг без бюджета: 50 работающих инстру-
ментов. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2011. 266 с.

260. Маркова, Вікторія. Книга в соціально-комунікативному про-
сторі: минуле, сучасне, майбутнє : монографія. Харків : ХДАК, 2010.  
252 с.

261. Маркова, Вікторія. Електронна книга: наукове поняття чи ме-
тафора? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 
2009. № 3. С. 69–74.

262. Мартынов, Дмитрий, Оськин, Александр. Интернет и пресса. 
Москва : Собеседник, 2009. 315 с.

263. Мелещенко, Олександр. Комп’ютерні і телекомунікаційні тех-
нології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інфор-
маційний простір : монографія. Київ : Центр вільної преси, 1998.  
200 с.

264. Мелещенко, Олександр. Паперові та електронні інформаційні 
моделі : навч. посіб. Київ : Віпол, 1995. 168 с.

265. Меняющейся отрасли нужны новые высококлассные специа-
листы // Книжная индустрия. 2012. № 1. С. 30.

266. Меркоски, Джейсон. Книга 2.0. Прошлое, настоящее и будущее 
электронных книг глазами создателя Kindle. Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2014. 426 с.

267. Микитів, Ольга. Менеджмент видавничої справи в умовах гло-
балізації (на прикладі України) : дис. … канд. наук із соц. комунік. : 
27.00.06. Київ, 2011. 215 с.

268. Мильнер, Анаталий. Агрегаторы контента. Часть 1: бизнес 
и мораль // Блог Анатолия Мильнера. URL: http://www.amilner.
com/2014/10/27/web-content-aggregators-1/#ixzz4OIsNIBKe (дата 
обращения: 09.02.2017).

269. Мігонь, Кшиштоф. Наука про книгу. Москва, 1991. 198 с.

270. Мирошниченко, Андрей. Когда умрут газеты. Москва : Книж-
ный мир, 2011. 224 с.

271. Моргенштерн, Исаак. Проблемы типологии современной кни-
ги // Книга : исследов. и мат-лы. 1975. Сб. 30. С. 43.

272. Морозова, Елена. Институциональная характеристика орга-
низационной структуры медиаиндустрии // Современные научные 
исследования и инновации. 2014. № 4. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2014/04/31358 (дата обращения: 24.05.2016).

273. Морозова, Елена. Социально-экономические факторы спроса 
на услуги культуры // Диалог культур и цивилизаций в глобальном 
мире. VII Международные Лихачевские научные чтения 24–25 мая  
2007 г. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУП, 2007. С. 205–206.



354Цифрові трансформації  
видавничої галузі

274. Мриглод, Олеся. Українська наукова академічна періодика: 
ступінь «видимості» // Наука України у світовому інформаційному 
просторі / НАН України. Київ, 2012. Вип. 6. С. 36–44.

275. Мудрак, Лариса. Конвергентні медіа як наукова категорія та 
суб’єкт інформаційного простору // Вісник національної академії 
державного управління. 2013. № 2. С. 256–267.

276. Мюллер, Адреас П., Кизер, Альфред. Организационная комму-
никация. Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2005. 438 с.

277. Нагорняк, Галина, Нагорняк, Ірина, Оксентюк, Зоряна. Стан та 
проблеми захисту інформаційних продуктів як об’єктів авторського 
права у мережі Інтернет // Соціально-економічні проблеми і держава. 
2012. Вип. 2 (7). С. 209–217. 

278. Назаркевич М.., Сторож О., Клюйник І. Особливості розроб- 
лення інтерактивних електронних книг // Національний універси-
тет «Львівська політехніка», Lviv Polytechnic National University 
Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua. С. 332–347.

279. Никитенко, Александр. Стратегии интерактивного взаимодей-
ствия в сетевых версиях печатных изданий и онлайновых СМИ // На-
учные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2011. № 6, вып.9. 
С. 258–263.

280. Никитенко, Александр. Видовая и типологическая дифферен-
циация Интернет-СМИ: теория и прагматика : дис. … канд. філол. 
наук : 10.01.10. Белгород, 2013. 242 с.

281. Новожилова, Ірина. Чому інтернет-медіа вигідно не ма-
ти юридичного статусу ЗМІ // MediaSapiens. URL: http://osvita.
mediasapiens. ua/media_law/ law/chomu_internetmedia_ vigidno_ne_
mati_yuridichnogo_ statusu_zmi/ (дата звернення: 14.08.2016).

282. Ньюман, Лоуренс. Анализ качественных данных // Социологи-
ческие исследования. 1998. Вып. 12. С. 101–114. 

283. Огар, Емілія. Дитяча книга в українському соціумі (досвід пере-
хідної доби) : монографія. Львів : Світ, 2012. 320 с.

284. Огар, Емілія. Конвергентні медіа для дітей в українському ін-
формаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа. 2016.  
№ 1 (71). С. 184–191.

285. Огар, Емілія. Типологічні особливості українських цифрових 
медіа для дітей та підлітків // Збірник праць Науково-дослідного ін-
ституту пресознавства / ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 
2015. Вип. 5 (23). С. 241–251.

286. Осмоловский, Игорь. Детские книги в цифровом варианте: на-
сколько актуально? // Книжная индустрия. 2013. № 7 (109), сен- 
тябрь. С. 52–53. 

287. От буквы к цифре //  Книжная индустрия. 2010. № 10. С. 56.



355 Список  
використаних джерел

288. Паранько, Сергей. Инструментарий и навыки журналиста // 
Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016. Екатерин-
бург : Гуманитарный университет, 2016. С. 6–28.

289. Патра, Світлана. Буктрейлер як засіб реклами книговидав-
ничої продукції / Відкритий міжнародний університет розвитку лю-
дини Україна». URL: http://www.vmurol.com.ua (дата звернення: 
06.11.2017).

290. Петяк, Юрій. Визначення терміну «електронні видання» // По-
ліграфія і видавнича справа. 2011. № 2. С. 184–187.

291. Петропавловская, Юлия. Интеграция книгоиздания в систе-
му массмедиа: опыт зарубежных и отечественных издательских 
структур // Медиаскоп. 2014. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/
node/1511 (дата обращения: 06.11.2017).

292. Печать по требованию: сервисы для издателей // Университет-
ская книга. ноябрь. 2012. С. 84–86.

293. Пиккок, Джон. Издательское дело. Книга от замысла до упаков-
ки. Москва : Эксмо, 2002. 424 с.

294. Погореловська, Ірина. Електронні видання: ідентифікаційний 
аспект // Держава та регіони. 2013. № 2. Серія. Соціальні комуніка-
ції. С. 136–141.

295. Попов, Алексей. Редакционный процесс периодического изда-
ния: проблемы и решения // Курсив. 2006. № 5, октябрь. URL: http://
www.kursiv.ru/kursivnew/ kursiv_magazine/archive/61/52.php (дата 
обращения: 16.03.2013).

296. Посібник з верифіації / Європейський центр журналістики. 
URL: http://verificationhandbook.com (дата обращения: 16.03.2017).

297. Потятиник, Борис. Інтернет-журналістика : навч. посіб.  
Львів : ПАІС, 2004. 312 с.

298. Потятиник, Борис. Медіа: ключі до розуміння. Львів : ПАІС, 
2004. 312 с.

299. Почепцов, Георгій. Будущее: Стратегии, сценарии, коммуника-
ции : учеб. пособ. Київ : Альтерпресс, 2010. 308 с. 

300. Почепцов, Георгій. Від Facеbook’y і гламуру до WikiLeaks: меді-
акомунікації. Київ : Спадщина, 2012. 464 с.

301. Почепцов, Георгий. Трансформации человечества под влиянием 
интернета // Mediasapiens.ua. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/ 
trends/1411978127/ transformatsii_chelovechestva_pod_vliyaniem_
interneta/ (дата обращения: 20.09.2016). Опубликовано: 22.03.2015.

302. Прахалад К. К., Рамасвамі, Венкат. Майбутнє конкуренції. 
Творення унікальної цінності спільно з клієнтами / пер. з англ. Ми-
хайла Ставицького. Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. 258 с.

303. Прихода, Ярослава, Женченко, Марина. Інноваційні методи 
навчання майбутніх редакторів-видавців // Поліграфія і видавнича 
справа. 2016. № 2 (72). С. 191–198.



356Цифрові трансформації  
видавничої галузі

304. Проблеми комп’ютеризації редакційно-видавничих процесів /  
І. Піх, В. Сеньківський, Р. Козак, І. Калиній // Комп’ютерні техно-
логії друкарства. 2013. № 29. С. 185–193.

305. Профессиональная и образовательная книга в электронном фор-
мате: продукт, дистрибуция, модели развития // Книжная индус- 
трия. 2013. № 9 (111), листопад. С. 10–15.

306. Пугачева, Елена,  Соловьенко, Константин. Самоорганизация 
социально-экономических систем : учеб пособие. Иркутск : Изд-во 
МГУЭП, 2003. 272 с.

307. Різун, Володимир, Волок, Л., Чеховська, Л. Автоматизованi ре-
дактори i дiагностика тексту // Журналiстика. 1991. Вип. 23. С. 144–
151.

308. Різун, Володимир. До питання про соціальнокомунікаційні на-
укові проблеми і про наукові проблеми взагалі // Університети Воло-
димира Різуна: слово на пошану з нагоди 60-річчя та праці ювіляра.  
Одеса : Астропринт, 2017. С. 279–297.

309. Різун, Володимир.  Загальна характеристика масовоінформа-
ційної діяльності. Лекція перша / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. Київ, 2000.  34 с.

310. Різун, Володимир.  Методичнi вказiвки до вивчення текстового 
редактора «TEDUNI». Київ, 1991. 16 с.

311. Різун, Володимир. Моделювання i технологiя редакторських 
систем : монографія / Iн-т системних дослiджень освiти ; Київський 
ун-т. Київ, 1995. 200 с.

312. Різун, Володимир.  Начерки до методології досліджень соціаль-
них комунікацій // Світ соціальних комунікацій. 2011. Т. 1. С. 7.

313. Різун, Володимир. Основи комп’ютерного набору і коректури.  
Київ : Либідь, 1993. 172 с.

314. Різун, Володимир. Про підготовку редакційно-видавничих пра-
цівників в інституті журналістики // Українська журналістика 97/ 
за заг. ред. А. З. Москаленка. Київ : Центр вільної преси, 1997.  
С. 48–49.

315. Різун, Володимир. Про стан нашої науки та вимоги до написання 
дисертацій // Наукові записки Інституту журналістики. 2003. Том 
10. С. 7–13.

316. Різун, Володимир. Теорія масової комунікації : підручник.  
Київ : Просвіта, 2008. 260 с. 

317. Різун, Володимир, Cкотникова, Тетяна. Методи наукових до-
сліджень у журналістикознавстві. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : 
Преса України, 2008. 144 с.

318. Різун, Володимир, Cкотникова, Тетяна. Методологічні засади 
українського журналістикознавства як гуманітарної науки // Віс-
ник Київського національного університету. Серія «Журналістика». 
2013. Вип. 20. С. 15–18.



357 Список  
використаних джерел

319. Різун, Володимир, Скотникова, Тетяна. Моніторинг у системі 
методів журналістикознавства: основні засади // Українське журна-
лістикознавство. Вип. 7. 2006. С. 20–29.

320. Різун Володимир, Хилько, Микола, Скотникова, Тетяна. Соці-
ологічні методи дослідження в журналістикознавстві // Вісник Ки-
ївського національного уныверситету. Серія «Журналістика». 2013. 
Вип. 20. С. 22–26.

321. Різун Володимир, Хилько, Микола, Скотникова, Тетяна. Спе-
цифічні методи дослідження в журналістикознавстві // Вісник Ки-
ївського національного університету. Серія «Журналістика». 2013. 
Вип. 20. С. 18–22.

322. Риз, Джордж. Облачные вычисления. Санкт-Петербург, 2011.  
С. 11.

323. Ро, Ольга. «Мобильная книга» электронное решение для печат-
ного бизнеса : интервью с А. Чуйкиным // Книжная индустрия. 2009. 
№ 6 (68). С. 53–55.

324. Ро, Ольга. Осторожно, двери открываются // Книжная индус- 
трия. 2013.  № 6 (108), июль-август. С. 68–70.

325. Ро, Ольга. Цифровое настоящее и будущее российской книги // 
Книжная индустрия. 2010. № 4 (76). С. 33–35.

326. Роджерс, Еверетт М. Дифузія інновацій / перекл. з англ. Ва-
силя Старка. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. 591 с.

327. Розина, Ирина. Цифровая революция в России: попытка исто-
рического и терминологического анализа // Образовательные техно-
логии и общество. 2012. Т. 50. С. 464–482.

328. Рынок цифровой книги: потенциал и угрозы // Книжная индус- 
трия. 2010. № 4 (76). С. 48–49.

329. Рябинина, Нина. Технология редакционно-издательского про-
цесса : учеб. пособ. Москва : Логос, 2012. 256 с. 

330. Cадівничий  В.  Типи, види та особливості подачі контенту 
кросмедіа // Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колек-
тивна монографія. Київ, 2017. С. 40–47.

331. Семеновских, Татьяна. «Клиповое мышление» феномен совре-
менности // Оптимальные коммуникации: эпистемический ресурс 
Академии медиаиндустрии и кафедры теории и практики обществен-
ной связности РГГУ. URL: http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208 
(дата обращения: 20.09.2017).

332. Семячкин, Дмитрий, Сергеев, Михаил,  Кисляк Евгений. От-
крытый доступ как нативная реклама научного журнала // Универ-
ситетская книга. 2016, сентябрь. С. 45–49.

333. Сенченко, Микола. Читання, соціальна нерівність, електронна 
книга // Вісник книжкової палати. 2012. № 1. С. 1–4.



358Цифрові трансформації  
видавничої галузі

334.  Сергеева О. Циркуляция социального знания и информации: 
от традиционной книги к версии 2.0 // Образовательные технологи и 
общество. 2010. С. 316–326.
335. Синергетика в современном мире : сб. докладов Международ. 
научн. конф. Ч. 2. Белгород, 2000. 217 с.
336. Словник української мови : в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голо-
ва) та ін. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 1–11.
337. Смол, Гэри, Ворган, Гиги. Мозг онлайн. Человек в эпоху Интер-
нета. Москва : КоЛибри ; Азбука ; Аттикус, 2011. 352 с.
338. Смолій Валерій, Боряк, Геннадій. Сучасна історична енциклопе-
дистика: здобутки і перспективи розвитку // Вісник НАН України. 
2015. № 3. С. 57–58. 
339. Соколова, Наталья. Трансмедиа и «интерпретативные сооб-
щества» // Международный журнал исследования культуры. 2011.  
№ 3(4). С. 16–21.
340. Соловяненко, Денис. Академічні бібліотеки у новому соціотех-
нічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електрон- 
них науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. 2010. 
№ 5. С. 3–15.
341. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільс- 
тва : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.]. 
Київ, 2013. 220 c
342. Стелзнер, Майкл. Контент-маркетинг. Новые методы привле-
чения клиентов в эпоху Интернета.  Москва : Манн, Иванов и Фер-
бер, 2012. 288 с.
343. Страусе, Ансельм, Корбин, Джульет. Основы качественного 
исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. Моск- 
ва : Эдиториал УРСС, 2001. 256 с.
344. Сучасні технології електронних мультимедійних видань : моно-
графія / під ред. О. І. Пушкаря. Харків : ІНЖЕК, 2011. 437 с.
345. Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество. Москва : 
Рефл-бук, 1999. 432 с.
346. Теремко, Василь. Видавництво ХХІ століття. Виклики і страте- 
гії : монографія. Київ : Академвидав, 2012. 323 с.
347. Теремко, Василь.  Видавничі стратегії  в  умовах суспільних транс- 
формацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунік. : 27.00.05. Київ, 2012. 
445 с.
348. Теремко, Василь. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / Василь 
Теремко. Київ : Академвидав, 2009. 272 с. (Серія «Альма-матер»).
349. Теремко, Василь. Стратегічні випробування електронною книж-
ністю // Вісник Книжкової палати. 2011. № 4. С. 10–14.
350. Тимошик, Микола. Книга для автора, редактора, видавця :  
практ. посіб. / Микола Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2006. 
560 с.



359 Список  
використаних джерел

351. Тимошик, Микола. Редакторська підготовка текстів за до-
помогою комп’ютерних програм // Електронна бібліотека Ін-
ституту журналістики. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=article&article=1426 (дата звернення: 06.07.2017)

352. Тира, Елена. Разработка стратегии развития издательства в ус-
ловиях информационно-сетевой экономики : автореф. дис. ... канд. 
эконом. наук: 08.00.05. Москва : Московский государственный уни-
верситет печати имени Ивана Федорова, 2012. 22 с.

353. Тоффлер, Елвін. Третя Хвиля. Київ : Всесвіт, 2000. 480 c.

354. Тріщук, Ольга. Науково-інформаційний дискурс як соціокому-
нікативне явище : монографія. Київ, 2009. 392 c.

355. Тріщук, Ольга. Редагування науково-інформаційного тексту : 
підручник. Київ : НТУУ «КПІ», 2013. 252 с. 

356. Тюрина, Ирина. Великое пророчество: Философская концепция 
Маршалла Маклюэна // Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Станов-
ление человека печатающего.  Москва : Фонд «Мир», 2005.  С. 14.

357. Федорчук, Людмила. Журналіст конвергентної редакції: нові 
виклики професії // Вісник Житомирського державного університе-
ту. 2010. Вип. 54. Філол. науки. С. 209–212.

358. Фіголь, Надія. Електронне видання у сприйнятті студент-
ства // European Research Area: Status, Problems and Prospects. The 
international Academic Congress. Riga, Latvia, September 1–2, 2016. 
P. 18–19.

359. Фіголь, Надія. Електронний навчальний посібник чи підруч-
ник: до проблеми визначення // Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». 2012. № 733. С. 53–56.

360. Фіголь, Надія. Типологія електронних навчальних видань // 
Українська академія друкарства. Наукові записки. Серія «Соціальні 
комунікації». 2015. № 1 (50). С. 125–129.

361. Фіхтеліус, Ерік. Новини. Складне мистецтво роботи з інформа-
цією / Ерік Фіхтеліус; пер. з швед. В. Менжун. Москва : МедиаМир, 
2008. 200 с. 

362. Хакен, Герман. Информация и самоорганизация. Москва : Мир, 
1991. 240 с. 

363. Хакен, Герман. Синергетика. Москва : Мир, 1980. 404 с. 

364. Хакен, Герман. Синергетика: иерархии неустойчивостей в само-
организующихся системах и устройствах. Москва : Мир, 1985. 423 с. 

365. Харитонов, Владимир. Целина цифровых сервисов // Универ-
ситетская книга. 2014, январь–февраль. С.80–83.

366. Хау, Джефф. Краудсорсинг: Коллективный разум как инстру-
мент развития бизнеса. Москва : Альпина Паблишер, 2012. 288 с.

367. Хезмондалш, Девід. Культурные индустрии. Москва : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. 456 с. 



360Цифрові трансформації  
видавничої галузі

368. Хелемендик, Виктор. К вопросу о понятиях «Взаимодействие 
СМИ» и «Конвергенция СМИ». URL: http://www.ipk.ru/index.
php?id=2230 (дата обращения: 29.01.2015)

369. Хоню, Вікторія. Структура видавничої галузі в Україні // Тех-
нологія та техніка друкарства. 2004. № 4–5. С. 140-143. 

370. Цифра — это новые медиа // Книжная индустрия. 2013. № 9 
(111), ноябрь. С.  40–41.

371. Цифровое  книгоиздание : как создать и продвигать электро-
нную книгу / А. Архангельский, А. Гаврилов, Л. Борусяк, О. Ми-
клашевская, В. Харитонов. 2016. 210 с. Создано в интеллектуальной 
издательской системе Ridero.

372. Цифровое настоящее и будущее российской книги: интервью с 
М. Каменевой // Книжная индустрия. 2009. № 8 (70). С. 9.

373. Цифровые форматы книг: время надежд и экспериментов // 
Книжная индустрия. 2011. № 9. С. 10–18.

374. Цыганенко, Александр. Введение в автоматизацию редакцион-
но-издательских процессов. Москва : Книга, 1990. 152 с.

375. Черниш, Наталія. Основи бібліології. Київ : Наша культура і 
наука, 2014. —220 с. 

376. Черниш, Наталія. Електронні енциклопедії в Україні // Полі-
графія і видавнича справа. 2016. № 1 (71). С. 168–183.

377. Черниш, Наталія. Редагування енциклопедичних видань: тео-
рія і практика : навч. посіб. Львів : Світ, 2015. 236 с.

378. Чирков, Олег. Звукова книга новітня ділянка на конкурентному 
полі української культури з російською // Збірник наук. праць НДІУ. 
Київ, 2008. Т. ХІХ. С. 298–309.

379. Шваркова, Галина, Галынский, Владимир. Современная трак-
товка электронного учебника: типология, необходимые структурные 
элементы // Информатизация обучения математике и информатике: 
педагогические аспекты. Минск : БГУ, 2006. С. 479–484.

380. Швецова-Водка, Галина. Документ і книга в системі соціальних 
комунікацій. Рівне : Рівн. держ. гуманітарний ун-т, 2001. 438 с.

381. Швецова-Водка, Галина. Типологія книги : навч. посіб. Київ : 
Книжкова палата України, 1999. 79 с.

382. Швецова-Водка, Галина. Общая теория документа и книги : 
учеб. пособие. Москва : Рыбари ; Київ : Знання, 2009. 487 с.

383. Шевцова, Наталья. Отечественные буктрейлеры: проблема эф-
фективности коммуникативной тактики // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2013. № 22. С.289–293.

384. Шеремет, Виталий. Типология медиаконвергенции // Вест-
ник Адыгейского государственного университета. 2012. Вып. 1. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-mediakonvergentsii (дата 
звернення 21.05.2014)].



361 Список  
використаних джерел

385. Шилина, Мария. Текстогенные трансформации инфосферы: ме-
тодологический эскиз становления Интернета. Москва : ООО «РИЦ 
Северо-Восток», НИУ ВШЭ, 2012. 736 с.

386. Шиффрин, Андре. Легко ли быть издателем: Как транснацио-
нальные концерны завладели книжным рынком и отучили нас чи-
тать / пер. с английского С. Силаковой. 2-е изд. Москва : Новое лите-
ратурное обозрение, 2011. 224 с.

387. Шмидт, Эрик, Коэн, Джаред. Новый цифровой мир. Как техно-
логии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств. 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 486 с. 

388. Шпак, Віктор. Видавничий бізнес : навч. посіб. Київ : ВПК 
«Експрес-поліграф», 2012. 352 с.

389. Шпак, Віктор. Нові можливості ефективного медіабізнесу — ін-
новаційна складова // Проблеми та перспективи розвитку видавничо-
го бізнесу на медійному ринку України : м-ли  ІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф. Київ, 24 травня 2017 р.  Київ, 2017. С. 14–18. 

390. Шпак, Віктор. Мале підприємництво видавничої галузі Украї-
ни (1991–2010 рр.) : дис. … д-ра. іст. наук.  Київ, 2016. 522 с. 

391. Щербинина, Юлия. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство 
как издательская стратегия в современной России // Вопросы ли-
тературы. 2012. № 3. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2012/3/
s8.html (дата обращения: 19.07.2017).

392. Электронная библиотечная система — подмена понятий? // 
Идеи простых решений : авторский блог Андрея Федорова. URL: 
http://ideafor.info/?p=2025 (дата обращения: 03.09.2014).

393. Электронные продукты российских издателей для детской (и 
не только) аудитории // Книжная индустрия. 2013. № 9. С. 16–23.

394. Эриашвили, Нодари. Книгоиздание. Менеджмент и марке- 
тинг : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДА-
НА, 2005. 264 с.

395. Эриашвили, Нодари. Стратегия управления книгоиздательским 
комплексом в России в условиях рыночных отношений : дис. ... д-ра 
экон. наук : 08.00.05. Москва : РГБ, 2003. 348 с.

396. Юзвишин, Иван. Основы информациологии : учебник. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва : Высшая школа, 2000. 517 с. 

397. Ярошенко, Тетяна. Зелений шлях відкритого доступу. Репози-
тарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Біб- 
ліотечний вісник. 2011. №  5. С. 6.

398. Ярошенко, Тетяна. Організація та управління електронни-
ми ресурсами в сучасній бібліотеці // Бібліотекознавство, докумен-
тознавство, інформологія. 2008. № 3. С. 13–21. 

399. Allan, George. Critique of using grounded theory as a research 
method // Electronic Journal of Business Research Methods. 2003.  
Т. 2. № 1. С. 1–10.



362Цифрові трансформації  
видавничої галузі

400. Al-Debei, Mutaz M., El-Haddadeh, Ramzi, Avison, David. Defining 
the business model in the new world of digital business // Proceedings 
El of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS). Vol. 
200. 11 p.

401. Amit, Raphael, Zott, Christoph, Massa, Lorenzo. The Business  
Model — theoretical roots, recent developments, future research. 
Barcelona: University of  Navarra, IESE Business School, 2010. 45 p.

402. Amit, Raphael, Zott, Christoph. Value Creation in e-Business // 
Strategic Management Journal. 2001, June. Vol. 22, issue 6–7. P. 493–
520.  

403. Antelman, Kristin. Self-archiving practice and the influence of 
publisher policies in the social sciences // Learned Publishing. 2006. 
Vol. 19. №. 2. P. 85–95.

404. Appelgren, Ester. Convergence and divergence in media: different 
perspectives // 8th ICCC International Conference on Electronic 
Publishing Brasilia. DF, Brazil June 2004.  P. 237–248.

405. Bacon Beth. Crowdfunding for Books: Pentian’s Self-Publishing 
Model Expands to U.S. // Digital Book World. URL: http://www. 
digitalbookworld.com/2014/crowdfunding-for-books-pentians-self-
publishing-model-expands-to-us/ (last acсessed: 02.09.2016). 

406. Barker P. Electronic libraries of the future // Encyclopedia of 
Microcomputers. 1999. № 23(2). P. 121–152.

407. Berkowitz, Daniel. Amazon Spends $30 Million to Sell Ebooks to 
NYC Schools // Digital Book World. URL: http://www.digitalbookworld.
com/2016/amazon-spends-30-million-to-sell-ebooks-in-nyc-schools 
(last acсessed: 02.09.2016). 

408. Bernard, H. Russell, Ryan, Gery W., Wutich, Amber Y. Analyzing 
Qualitative Data: Systematic Approaches. California, CA: Sage 
Publications, 2010. 

409. Bernardo, Nuno. The Producer’s Guide to Transmedia: How to 
Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across 
Multiple Platforms. Beactive Books, 2011. 153 p.

410. Bhaskar, Michael. The content machine: towards a theory of 
publishing from the printing press to the digital network. London ; New 
York : Anthem Press, 2013. 274 p.

411. Bharadwaj, Anandhi,  El Sawy, Omar A., Pavlou, Paul A.,  
Venkatraman,  N. Digital business strategy: Toward a next generation 
of insights // MIS Quarterly. 2013. № 37(2). P. 471–482.

412. Binswanger, Mathias. Excellence by Nonsense: The Competition 
for Publications in Modern Science // Opening Science: The Evolving 
Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and 
Scholarly Publishing Editors Sönke Bartling, Sascha Friesike. New  
York ; Dord-recht ; London : Springer, 2014. P. 49–73.



363 Список  
використаних джерел

413. Bounfour, Ahmed. Digital Futures, Digital Transformation: From 
Lean Production to Acceluction.  New York ; Dordrecht ; London : 
Springer International Publishing Switzerland, 2016. 154 p.
414. Bradshaw, Paul. Model for a 21st Century Newsroom — Redux. 
How digitisation has changed news organisations in a multiplatform  
world // Leanpub.com. URL: http://leanpub.com/21stcenturynewsroom 
(last accessed: 18.09.2015).
415. Brown, Josh.  An Introduction to  Overlay Journals // UCL Discovery 
/ University College London. London, 1999–2016. URL: http://
discovery.ucl.ac.uk/19081/1/19081.pdf   (last accessed: 11.04.2016). 
416. Bryant, Antony, Charmaz, Kathy. The SAGE Handbook of Grounded 
Theory. Sage, 2010. 613 p.
417. Boyd, Danah M., Ellison Nicole B. Social Network Sites: 
Definition, History, and Scholarship // Journal of Computer-Mediated 
Communication. 13(1). Аrticle 11. Michigan, 2007. 
418. Budapest Open Access Initiative // Open Society Founda- 
tions : Building Vibrant and Tolerant Democracies : Web-site / George 
Soros. New York, 2010. URL: http://www.soros.org/openaccess (last 
accessed: 11.04.2016)
419. Caruso, Julie, Nicol, Aurore, Archambault, Eric. Open Access 
Strategies in the European Research Area / European Commission DG 
Research & Innovation. Science-Metrix Inc, 2013. 46 p.
420. Cassella, Maria, Calvi, Licia. New journal models and publishing 
perspectives in the evolving digital environment // Proceedings of 
the World Library and Information Congress: 75th IFLA General 
Conference and Assembly «Libraries create futures: Building on cultural 
heritage» (Italy, Milan, 23–27 August 2009). URL: http://eprints.rclis.
org/ bitstream/10760/13508/1/ cassella-IFLA2009.pdf (last accessed: 
11.04.2016). 
421. Causer, Tim, Wallace, Valerie. Building a volunteer community: 
Results and findings from Transcribe Bentham // Digital Humanities 
Quarterly. 2012. Vol. 6. № 2. URL: http://www.digitalhumanities.org/
dhq/vol/6/2/000125/000125.html (last acсessed: 10.09.2017).
422. Cavalli, Nicola. Overlay publications: a functional overview of the 
concept // Elpub : Digital Library : Works. URL: http://elpub.scix.net/
data/works/ att/91elpub2009. content.pdf (last acсessed: 10.09.2016).
423. Charmaz,  Katny. Constructing Grounded Theory: A Practical 
Guide Through Qualitative Analysis. SAGE, 2006.
424. Chew, Eng К. Value Co-creation in the Organizations of the  
Future // IT Leadership in Transition.The Impact of  digitalization 
on Finish Organizations / Eds. Jari Col-lin, Kari Hiekkanen, Janne J. 
Korhonen, Marco Halén, Timo Itälä, Mika Helenius. Aalto University, 
2015. P. 13–28. 
425. Clark,  Giles, Phillips, Angus. Inside Book Publishing. London : 
Routledge, 2012. 320 p.



364Цифрові трансформації  
видавничої галузі

426. Collins, Ellen, Caren, Milloy. What happens when you make a book 
open access? New business models are emerging, but challenges still 
remain // LSE Impact Blog. URL: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsoc
ialsciences/2013/11/08/open-access-monographs-challenges-remain/ 
(last acсessed: 11.07.2017).  

427. Collins English Language Dictionary. London : HarperCollins 
Publishers, 1995. 1888 p.

428. Cole, David. The Complete Guide to Book Marketing. Allworth 
Press, Revised Edition. 2004.

429. Convergent Journalism аn Introduction : Writing and Producing 
Across Media / Stephen Quinn, Vincent F. Filak, editors. Burlington : 
Focal Press is an imprint of Elsevier, 2005. 228 p.

430. Crossmedia Innovations. Texts, Markets, Institutions / eds 
Ibrus, Indrek, Scolari, Carlos A. Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ;  
Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wieng, 2012. 586 p.

431. Crossmedia Wer bleibt auf der Strecke? Beiträge aus Wissenschaft 
und Praxi / Hohlfeld R., Müller P., Richter A., Zacher F. (Hg.). Berlin 
2013.

432. Dailey, Larry, Demo, Lori, Spillman, Mary. The Convergence 
Continuum: A Model for Studying Collaboration Between Media 
Newsrooms. Kansas City, Missouri, 2003. 31 p.

433. Dalalaki, Ourania. Transmedia storytelling, under the microscope. 
Experimental storytelling, transmedia storyworlds, material narratives 
and media ecologies / Universiteit Van Amsterdam. 70 p. URL: http://
scriptiesonline.uba.uva.nl/scriptie/402611 (last аccessed: 01.04.2016).

434. Das, Simon. Magazine Publishing Innovation: Two Case Studies on 
Managing Creativity // Publications. 2016. № 4. p. 15. Doi: 10.3390/
publications4020015.

435. Davidson, Drue. Cross-Media Communications: an Introduction 
to the Art of Creating Integrated Media Experiences. ETC Press, 2010.  
294 p.

436. Davis, Stanley M.  Future Perfect. New York: Addison-Wesley, 
1987. 255 p.

437. Dehning, Bruce, Richardson, Vernon J., Zmud, Robert W.  The value 
relevance of announcements of transformational information technology 
investments // Mis Quarterly. 2003. P. 637–656.

438. Dena, Christy. Current State of Cross Media Storytelling: 
Preliminary observations for future design : European Information 
Systems Technologies Event, The Hague, Netherlands, 15 
November 2004.  URL: http://www.christydena.com/ Docs/DENA_
CrossMediaObservations.pdf (last аccessed: 01.04.2016).

439. Denzin, Norman K. The Research Act: A Theoretical Introduction 
to Sociological Methods. Chicago : Aldine, 1970.



365 Список  
використаних джерел

440. Deuze, Mark. What is multimedia journalism? // Journalism 
Studies. 2004. Vol. 5. № 2. P. 139–152. 

441. Digital Scholarly Editing: Theories and Practices / eds. Matthew 
James Driscoll and Elena Pierazzo. Open Book Publishers, 2016. 272 p.

442. Dresang,  Eliza T. Radical Change: Books for Youth in a Digital 
Age. New York : The H. W. Wilson Company, 1999. 344 p.

443. Ebersold, Kyle, Glass, Richard. The impact of disruptive technology: 
The Internet of Things // Issues in Information Systems. 2015. Vol. 16. 
Issue I. P. 194–201.

444. Edgar, Brian D., Willinsky, John. A Survey of Scholarly Journals 
Using Open Journal Systems // Scholarly and Research Communication. 
2010. Vol. 1. № 2. P. 1–22.

445. Editing Across Media: Content and Process for Print and Online 
Publication / Ross F. Collins, ed. Jefferson, NC : McFarland Publishers, 
2013. 226 p.

446. Erdal, Ivar  John. Cross-Media News Journalism : Institutional, 
Professional and Textual Strategies and Practices in Multi-Platform 
News Production : Doctoral thesis submitted for the degree of Ph.D. 
Oslo, 2008. 382 p.

447. Evans, Dave. The Internet of Things. How the Next Evolution of 
the Internet Is Changing Everything. CISCO white paper. 2011. 11 р. 

448. Fagerjord, Anders, Storsul, Tanja. Questioning Convergence // 
UIO: Universitet i Oslo. Digitale utgivelser ved UiO. URL: https://www.
duo.uio.no/itstream/handle/ 10852/37257/ AmbivalenceFagerjord 
Storsul.pdf?sequence=1 (last accessed: 08.02.2015)

449. Feldman, Tony. An introduction to Digital Media. London ; New-
York, 1997. 173 p. 

450. Finding the Future of Digital Book Publishing: Interviews With 19 
Innovative Ebook Business Leaders / edited by Jeremy Greenfield. New 
York : F+W Media.Inc., 2013. 160 p.

451. Ford, Emily. Defining and Characterizing Open Peer Review:  
A Review of the Literature // Journal of Scholarly Publishing, 2013. 
Vol. 44 (4). P. 311–326.

452. Ford, Emily. Open peer review at four STEM journals: an 
observational overview // F1000Research. 2015. Published: 20.07.2015. 
Doi:  10.12688/f1000research.6005.2.

453. Franquet,  Rosa, Montoya, María Isabel Villa. Interpretation and 
analysis of cross media content. The case of Televisio de Catalunya // 
Analisi Monografic. 2012. P. 50–54. 

454. Gambarato, Renira Rampazzo, Tárcia, Lorena Peret Teixeira. 
Transmedia Strategies in Journalism // Journalizm Studies. 2017.  
Vol. 18. № 11. P. 1381–1399.



366Цифрові трансформації  
видавничої галузі

455. Gambarato, Renira Rampazzo. Transmedia project design: 
Theoretical and Analitical Considerations // Baltic screen Media review. 
2013. Vol. 1. P. 81–100.

456. García Avilés, José Alberto and Carvajal, Miguel. Integrated and 
Cross-Media Newsroom Convergence: Two Models of Multimedia News 
Production — The Cases of Novotécnica and La Verdad Multimedia in 
Spain // Convergence. 2008. Vol 14 (2). P. 221–239.

457. Garcia Aviles, José Alberto. Innovation management in crossmedia 
production: Leading change in the newsroom // Crossmedia Innovations. 
Texts, Markets, Institutions. Peter Lang, 2012. P. 259–275.

458. Garcia, Mario. iPad Design Lab — Basic: Storytelling in the Age 
of the Tablet (Kindle Locations 1918–1931). F+W Media, Inc. Kindle 
Edition. 

459. Gardiner, Eileen,  G. Musto, Ronald. The Electronic Book // Suarez, 
Michael Felix, and H. R. Woudhuysen. The Oxford Companion to the 
Book. Oxford : Oxford University Press, 2010. P. 164.

460. Geidner, Nick, D’Arcy, Denae. The effects of micropayments on 
online news story selection and engagement // New Media & Society. 
2015. Vol 17, Issue 4. P. 611–628. 

461. Gilbert, Richard J. E-books: A Tale of Digital Disruption // Journal 
of Economic Perspectives. 2015, summer. Volume 29, Number 3.  
P. 165–184.

462. Ginsparg, Paul. Winners and losers in the global research village // 
Invited contribution for conference held at UNESCO HQ, Paris, 19–23 
Feb 1996, during session Scientists’s View of Electronic Publishing and 
Issues Raised, Wed 21 Feb 1996. URL: http://people.ccmr.cornell.edu/ 
~ginsparg/blurb/pg96 unesco.html (last accessed: 23.04.16).

463. Giovagnoli, Max. Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and 
Techniques / Giovagnoli. Max Giovagnoli & ETC Press, 2011. 108 p.

464. Glaser, Barner J., Strauss Anselm L. The Discovery of Grounded 
Theory: Strategies for Qualitative Research.  Transaction Publishers, 
2009. 271 p.

465. Gleich U. Crossmedia Schlüssel zum Erfolg // Media Perspektiven. 
2003. Band 11. S. 511–516.

466. Global information infrastructure, internet protocol aspects and 
next-generation networks next generation networks — frameworks and 
functional architecture models. Overview of the Internet of things : 
Recommendation ITU-T Y.2060. ITU, 2012. 22 p.

467. Goolding, Matt. The Future of Interactive Ebooks in Education // 
Digital Book World. URL: http://www.digitalbookworld.com/2016/
the-growth-and-effectiveness-of-interactive-ebooks-for-learning (last 
acсessed: 11.08.2016).

468. Greco, Albert N. The Book Publishing Industry. Second edition. 
London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005. 396 p. 



367 Список  
використаних джерел

469. Greco, Albert N., Rodriguez, Clara E., Wharton, Robert M. The 
Culture and Commerce of Publishing in the 21st Century. Stanford 
University Press, 2006. 280 p.

470. Greenberg, Susan. Editors Talk About Editing. New York: Peter 
Lang, 2015.

471. Greenberg, Susan. When the Editor Disappears, Does Editing 
Disappear? // Convergence: The International Journal of Research 
into New Media Technologies. Vol 16(1). P. 7–21.

472. Gudinavičius,  Arūnas. An overview of the digital publishing market 
in Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania) // Libellarium. VI 
(1–2). P. 43–54. 

473. Gudinavičius, Arūnas, Šuminas, Andrius,  Maceviciute, Elena.  
E-book publishing in Lithuania: the publisher‘s perspective // 
Information Research. 2015. Vol. 20. № 2, June. URL: http://www.
informationr.net/ir/20-2/paper672.html#.WW52e4VOK7.

474. Gunder, Anna. Hyperworks. On digital literature and computer 
games // Publications from the section for sociology of literature at the 
department of literature Uppsala University. 2004. № 48. 42 p. 

475. Hall, Frania. The Business of Digital Publishing: An introduction 
to the digital book and journal industries. London ; New York : Routledge, 
2013. 194 p.

476. Hart, Christopher W. Made to Order. Marketing Management 
summer 1996. Vol. 5. № 2. P. 10–23.

477. Haythornthwaite,  Caroline A. Crowds and communities: Light 
and heavyweight models of peer production. 2009 // 42nd Hawaiian 
conference on system sciences. Waikola, Hawaii, January 5–8. P. 1–10.

478. How the new business models in the digital age have evolved:  
A dosdoce.com report sponsored by CEDRO’s conlicencia.com platform. 
2016. 96 p.

479. Ibrus, Indrek. Transmedia. The International Encyclopedia of 
Digital Communication and Society 1–11. URL: http://onlinelibrary.
wiley.com/ doi/10.1002/9781118767771.wbiedcs076/abstract (last 
accessed: 02.02.2017). 

480. Internet of Things — From Research and Innovation to Market 
Deployment. River Publisers, 2014, 356 p.

481. IT Leadership in Transition The Impact of Digitalization on Finnish 
Organizations / Jari Collin, Kari Hiekkanen, Janne J. Korhonen, Marco 
Halén, Timo Itälä, Mika Helenius (Eds.) Helsinki, 2015. 118 p.

482. Jakubetz, Christian. Crossmedia. UVK 2, überarb. Auflage : 
Konstanz, 2011. 

483. Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media 
Collide / Henry Jenkins. New York University Press, 2006. 354 p.



368Цифрові трансформації  
видавничої галузі

484. Jenkins, Henry. Transmedia Storytelling   // MIT Technology 
review. URL: http://www.technologyreview.com/Biotech/13052/ (last 
acсessed: 02.02.2017). Published: 15.01.2003.
485. Jenkins, Henry. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven 
Principles of Transmedia Storytelling (Well, Two Actually. Five More 
on Friday). URL: http://henryjenkins.org/2009/12/the_revenge_of_
the_origami_uni.html (last acсessed: 02.02.2017).
486. Jenkins, Henry. Revenge of the Origami Unicorn: The Remaining 
Four Principles of Transmedia Storytelling. URL: http://henryjenkins.
org/ 2009/12/revenge_of_theorigami_unicorn.html (last acсessed: 
02.02.2017). 
487. Jenkins,  Henry. Transmedia 202: Further Reflections   // Confessi-
ons of an  H. Jenkins. AcaFan : Official Weblog URL: http://
henryjenkins.org/ 2011/08/defining transmedia further_re.html (last 
accessed: 08.01.2014).
488. Kaye, Matt. What You Need to Know About Crowdfunded  
Publishing // Jane Friedman : blog. URL: https://janefriedman.com/
crowdfunded-publishing/ (last acсessed: 02.09.2016). Published: 
31.03.2015.
489. King C. 5 Key Trends in Self-Publishing for 2014 // Mediashift. 
URL: http://www.pbs.org/mediashift/2014/01/5-key-trends-in-self-
publishing-for-2014/ (last acсessed: 09.03.2016). 
490. Kirsch, Jonathan. Kirsch’s Handbook of Publishing Law: For 
Authors, Publishers, Editors and Agents. Revised edition. Silman-
James Press, 2014.
491. Khan, Shahyan. Leadership in the Digital Age A study on the effects 
of digitalization on top management leadership : thesis. Stockholm 
Business School, 2016. URL: https://su.diva-portal.org/smash/get/
diva2:971518/ FULLTEXT02.pdf (last acсessed: 02.02.2017). 
492. Klein, Nina Anais. New business models in book publishing: An 
analysis of start-ups and their strategies :  Master Thesis zur Erlangung 
des Grades eines Masters of Business Administration (MBA). 161 p.
493. Kolodzy, Janet. Everything that rises: Media convergence is an 
opportunity, not a curse // Columbia Journalism Review. 2003. Vol. 
41. № 2. P. 61.
494. Kozlowski, Michael.  Google Play Books is a Cesspool of  
Piracy // Goodereader. URl: http://goodereader.com/blog/e-book-news/
google-play-books-is-a-cesspool-of-piracy (last acсessed: 02.02.2017). 
Published: 19.05.2015.
495. Krah H., Titzmann M. Medien und Kommunikation. Eine 
interdisziplinäre Einführung / 3 überarbeitetet und erweiterte Auflage. 
Passau: Stutz, 2013. 36 S.
496. Küng-Shankleman, Lucy. Inside the BBC and CNN. Managing 
media organisations. London : Routledge, 2000. 245 p.



369 Список  
використаних джерел

497. Lampartner, William C. Digital Printing Texnology Developments 
and Market Growth Lags Earlier Forecasts // GATF World/2002: GATF 
Texnology forecast. 2002, January-February. P. 77.

498. Lister, Martin, Dovey, Jon, Giddings, Seth, Grant, Iain, Kelly, 
Kieran. New Media: a critical introduction. Second Edition. London : 
Routledge, 2009. 463 p.

499. Learning Through Digital Media Experiments in Technology and 
Pedagogy / edited by R. Trebor Scholz. The Institute for Distributed 
Creativity, 2010. URL: https://ia601506.us.archive.org/35/items/
LearningThrough Digital Media/Learning_Through_Digital_Media.
pdf (last acсessed: 02.02.2017). 

500. Long, Geoffrey. Transmedia Storytelling: Business, Aesthetics and 
Production at the Jim Henson Company : Master Thesis / Massachusetts 
Institute of Technology. Cambridge, 2007. 185 p.

501. Mahrdt, Niklas. Crossmedia: Werbekampagnen Erfolgreich Planen 
und Umsetzen. Wiesbaden, 2013. 216 S.

502. Marburger, Daniel, Marburger, David. Reviving the Economic 
Viabolity of Newspapers and other originators of Daily News content. 
2009. 68 p. 

503. Marchitelli, Andrea, Galimberti, Paola, Bollini, Andrea, Mitchell, 
Dominic. Helping journals to improve their publishing standards: a 
data analysis of DOAJ new criteria effects // jlis.it : Italian Journal of 
Library.  URL:nhttps://www.jlis.it/article/view/12052 (last acсessed: 
08.04.2017).

504. Marinho S. P., Tarda L. Challenges and new ways of teaching 
journalism in times of media convergence // Brazilian journalism 
research. Vol. 4. №. 2, Semester 2. 2008. P. 31–32.

505. McGuire, Hugh,   O’Leary, Brian.    Book: A Futurist’s Manifesto: 
A Collection of Essays from the Bleeding Edge of Publishing.  O’Reilly 
Media, Inc., 2013. 318 p.

506. McIlroy, Thad. Mobile Strategies for Digital Publishing:  
A Practical Guide to the Evolving Landscape Kindle Edition. The Future 
of Publishing, 2015. 140 p.

507. McIlroy, Thad. The Mobile Story for Publishers: Told in Key 
Stats  // Publishing Perspectives. URL: http://publishingperspectives.
com/2015/02/mobile-story-publishers-told-key-stats/ (last acсessed: 
10.05.2016). Published: 04.02.2015.

508. McQuivey, James. Digital Disruption: Unleashing the Next Wave 
of Innovation Kindle Edition. Forrester Research Ink, 2013. Published 
by Amazon Publishing.

509. Medienwandel durch Crossmedia. Konstanz ; München, 2015. 
250 S. 

510. Menke, Manuel, Kinnebrock, Susanne, Kretzschmar, Sonja at 
all. Convergence Culture in European Newsrooms. Comparing editorial 



370Цифрові трансформації  
видавничої галузі

strategies for cross-media news production in six countries // Journalism 
Studies. 2017. Vol. 18. № 9. P. 1–24.

511. Meyers, Peter. Breaking the Page. Transforming Books and the 
Reading Experience. [Б. м.] : [Б. в.], 2014. 128 с.

512. Mell, Peter,  Grance, Timothy. The NIST Definition of Cloud Comp- 
uting: Recommendations of the National Institute of Standards and 
Technology / Mell,. National Institute of Standards and Technology : 
U.S. Department of Commerce, 2011. Doi:10.6028/NIST.SP.800-145. 

513. Miel, Persephone, Faris, Robert. News and information as digital 
media come of age / Berkman Center for Internet and Society at Harvard 
University. 2008. 49 p.

514. Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldaña, Johnny.
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd Edition.  
London ; New Delhi : SAGE Publications, 2014. 384 p.

515. Miller, Carolyn Handler. Digital Storytelling: A creator’s guide to 
interactive entertainment. Amsterdam ; Boston ; London ; New York ; 
Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo : Focal 
Press is an imprint of Elsevier, 2008. 470 p.

516. Miller, Katherine. Organizational Communication: Approaches 
and Processes. SIXTH EDITION. Wadsworth, Cengage Learning, 2012. 
338 p. 

517. Moloney, Kevin T. Porting Transmedia Storytelling to Journa- 
lism : master’s thesis / University of Denver. Colorado, 2011. 121 p.

518. Moloney, Kevin. Multimedia, Crossmedia, Transmedia ... 
What’s in a name? // Transmedia Journalism : сайт. URL: http://
transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-
transmedia-whats-in-a-name/ (last accessed: 04.07.2016).

519. Moylan, Elizabeth C, Harold, Simon, O’Neill,  Ciaran, Kowalczuk, 
Maria K. Open, single-blind, double-blind: which peer review process do 
you prefer? // BMC Pharmacol Toxicol. 2014. Vol.  15 (1). P. 55.

520. Moss, Barbara. New Literacies Books: Technology Based Formats 
for Motivating TechSavvy Middle Graders // Voices from the Middle. 
2012, May. Vol. 19. № 4. P. 76–78. 

521. Noack, Catharina Köhler. Crossmedia Marketing: Suchmaschinen 
als Brücke zwischen Offline und Online-Kommunikation. Boizenburg: 
Hülsbusch, 2010. 230 S.

522. Negroponte, Nicholas. Being Digital. New York: Knopf, 1995.

523. Newsroom convergence : a transnational comparison / José Garcia 
Aviles, Andy Kaltenbrunner, Daniela Kraus, Klaus Meier, Miguel 
Carvajal. Medienhaus Wien, 2008. P. 8–9. URL: https://www.rtr.at/
de/ppf/ Kurzberichte2007/Konvergenz_im_Newsroom_ Newsroom_ 
Convergence. pdf/ (last accessed: 08.01.2014). 

524. Nylén, Daniel, Holmström, Jonny. Digital innovation strategy:  
A framework for diagnosing and improving digital product and service 



371 Список  
використаних джерел

innovation // Business Horizons. Vol. 58. Issue 1, January–February 
2015. P. 57–67.

525. Paluch, Anna. Crossmedia — morze możliwości, gąszcz  
wyzwań // Pl.ejo-online.eu. URL: http://pl.ejo-online.eu/
dziennikarstwo-poli-tyczne/zarzadzanie-jakoscia/crossmedia-morze-
mozliwosci-gaszcz-wyzwan [dostęp: 04.07.2016].

526. Pattison D. The Book Trailer Manual. Mims House, 2012. 111 p.

527. Peterlin, Katherine. Harry Potter and the Expanding Narrative: 
Transmedia Storytelling, Participatory Culture, and the Harry Potter 
Universe American University Spring, 2016. 44 p. 

528. Petersen, Anja Bechmann. Crossmedia. Innovation networks for 
traditional media organizations : thesis doctoral. University of Aarhus, 
2009. 184 p.

529. Petersen, Anja Bechmann. Crossmedia. Realizing Cross-media // 
Ambivalence towards Convergence. Digitalisation and media change/ 
ed. Storsul, Tanja & Stuedahl, Dagny. Nordicom, 2007. P. 57–72.

530. Piller, Frank T., Tseng, Mitchell M. Handbook of research in Mass 
Customization and Personalization. Published in two volumes (Part 1: 
Strategies and Concepts, Part 2: Application and Cases). New York : 
World Scientific Press, 2010. 600 p.

531. Pöschl, Ulrich. Interactive Open Access Peer Review: The 
Atmospheric Chemistry and Physics Model // Against the Grain. 2009. 
№ 21 (3). P. 26–32.

532. Pratten, Robert. Getting Started in Transmedia Storytelling: a 
Practical Guide for Beginners. Seattle: CreateSpace, 2011. 106 p.

533. Radcliffe, Damian. How can crowdfunding support media business 
model // The MediaBriefing. URL: https://www.themediabriefing.
com/article/how-can-crowdfunding-support-media-business-models 
(last acсessed: 30.09.2016). Published: 08.07.2015. 

534. Ramrattan,  Lall, Szenberg, Michael. Revolutions in Book Publi-
shing: The Effects of Digital Innovation on the Industry. New York : 
Palgrave Macmillan, 2016. 146 p.

535. Reid,  Calvin. HarperCollins Adds Book Recommendation Bots to 
Facebook // Publishers Weekly. URL: https://www.publishersweekly.
com/pw/by-topic/industry-news/promotionalss/article/72871-
harpercollins-adds-recommendation-bots-to-facebook-messenger.html 
(last acsecced: 09.11.2017). Published: 27.02.2017.

536. Rhomberg, Andrew.  The Internet of Bookish Things // Digital Book 
World. URL: http://www.digitalbookworld.com/2016/the-internet-of-
bookish-things/ (last accessed: 09.05.2017). 

537. Rodriguez,  Marko A., Bollen, Johan, De Sompel, Herbert Van. The 
convergence of digital libraries and the peer-review process // Journal 
of Information Science 2006. Vol. 32. № 2. P. 149–159. 



372Цифрові трансформації  
видавничої галузі

538. Ross, Marilyn, Collier, Sue. The Complete Guide to Self-Publishing: 
Everything You Need to Know to Write, Publish, Promote and Sell Your 
Own Book. Fifth Edition. Writers Digest Books, 2010. 

539. Rose, Karen, Eldridge, Scott, Chapin, Lyman. The Internet of 
Things: An Overview. Understanding the Issues and Challenges of a 
More Connected World. The Internet Society (ISOC), 2015. 50 p. 

540. Sanchez-González M., Palomo-Torres M.-B. Knowledge and 
Assessment of Crowdfunding in Communication. The View of Journalists 
and Future Journalists // Comunicar. 2014. № 43. Vol. XXII. P. 101–
110.

541. Sargeant B. Interactive storytelling: how picture book conventions 
inform multimediabook app narratives // Australian Journal of 
Intelligent Information Processing Systems. Vol. 13. № 3. P. 29–35. 

542. Scolari, Carlos. A. Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, 
Narrative Worlds, and Branding in Contemporary Media Produ- 
ction / University of Vic (Catalunya, Spain) // International Journal of 
Communication. 2009. № 3. P. 586–606.

543. Schantin, Dietmar. Types of newsrooms in a digital/print 
environment // Institute for media strategies. URL: http://www.
instituteformediastrategies.com/from-multi-platform-to-integrated-
newsroom-structures/ (last acсessed: 03.03.2016). Published: 
28.04.2015.

544. Schreurs,  Kathleen. Children’s E-books are Born: How E-books 
for Children are Leading E-book Development and Redefining the 
Reading Experience // Partnership: the Canadian Journal of Library and 
Information Practice and Research. 2013. Vol. 8. № 2. P. 1–14.

545. Scheufen, Marc. Copyright Versus Open Access: On the Organisation 
and International Political Economy of Access to Scientific Knowledge. 
New York Dordrecht London : Springer International Publishing, 2015. 
204 p.

546. Silcock, B. William., Keith, Susan. Translating the tower of Babel? 
Issues of definition, language, and culture in converged newsrooms // 
Journalism Studies. 2006. Vol. 7. №. 4. P. 610–672.

547. Singer, Jane. Strange Bedfellows? The diffusion of convergence 
in four news organisations // Journalism Studies. 2004. Vol. 5. № 1: 
3-18. P. 10–14.

548. Smith J.W.T. The deconstructed journal: a new model for academic 
publishing // Learned Publishing. 1999. Vol. 12. № 2. P. 79–91. 

549. Shiratuddin, Norshuhada., Landoni, M. Children’s E-Book 
Technology: Devices, Books, and Book Builder // Information Technology 
in Childhood Education Annual. 2003. № 1. P. 105–138. 

550. Striphas, Ted. The Late Age of Print: everyday Book Culture from 
Consumerism to Control. New York : Columbia University Press, 2009. 
242 p.    



373 Список  
використаних джерел

551. Szyjewski G. Istota multimediow // Multimedia w biznesie / red. 
A. Szewczyk. Warszawa, 2008. S. 9.

552. Suber, Peter. Guide to the Open Access Movement : Formerly called 
the Guide to the Free Online Scholarship Movement. URL: http://legacy.
earlham.edu/~peters/fos/guide.htm#o (last acсessed: 23.09.2017). 
Last revised 14.07.2004.

553. Tapscott, Don. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril 
in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill Education, 2015.  
413 p.

554. Tapscott, Don. Grown Up Digital: How the Net Generation is 
Changing Your World. New York : McGrawHill Companies, 2009. 368 p.

555. Text and Genre in Reconstruction: Effects of Digitalization on 
Ideas, Behaviours, Products and Institutions / Willard McCarty (ed.). 
Open Book Publishers, 2013. 243 p.

556. The Book Publishing Industry / Albert N. Greco, Jim Milliot, 
Robert Wharton. Third Edition. Routledge, 2013. 

557. The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture / 
edited by Melanie Dulong de Rosnay and Juan Carlos De Martin. Open 
Book Publishers, 2012. 251 p. Download freely available editions at: 
https://unglue.it/.

558. The Electronic Book / Eileen Gardiner and Ronald G. Musto // 
Suarez, Michael Felix, and H. R. Woudhuysen. The Oxford Companion 
to the Book. Oxford : Oxford University Press, 2010. P. 164.

559. The Future of the Book / Ed. by Geoffrey Nunberg, with Afterword 
by Umberto Eco. Berkely : University of California Press, 2012. 250 p. 

560. The Handbook of Global Online Journalism / edited by Eugenia 
Siapera and Andreas Veglis. Wiley-Blackwell, 2012. 512 p.

561. The Internet of Things: An Overview Understanding the Issues 
and Challenges of a More Connected World. The Internet Society (ISOC), 
2015. 50 p.

562. Thompson, John B. Books in the Digital Age. The transformation 
of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United 
States / John B. Thompson. Cambridge : Polity Press, 2005. 468 p.

563. Thompson, John B. Merchants of Culture: The Publishing Business 
in the Twenty-First Century. Cambridge : Polity Press, 2010. 432 p.

564. Thompson, Matrix, Khambaita, Sarika. Crowd Funding Is 
Revolutionizing Book Publishing & The Expert Industry: How A Military 
Veteran John Lee Dumas Raised $453,803 In Pre-Orders In Just 45 Days 
To Finance His Book & Expert Business. Pamper Me Network, 2016.  
26 p.



374Цифрові трансформації  
видавничої галузі

565. Tseng, Mitchell M., Jiao, Jianxin (Roger). Mass Customization. 
Handbook of Industrial Engineering / edited by G. Salvendy. 3rd edition, 
New York: Wiley, 2001.  P. 684–709.
566. Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the 
Internet. New York : Simon & Schuster, 1995.
567. Uebelhart, Muriel. Crossmedia-Werbestrategien. Eine theoretische 
und empirische Analyse der Verknüpfung von klassischen und neuen 
Medien anhand von Anzeigenwerbung in Schweizer Zeitschriften und 
Websites der analysierten Unternehmungen : dissertation zur Erlangung 
der Würde einer Doktorin der Philosophie vorgelegt der Philosophisch-
Historischen Fakultät der Universität. Basel ; Bern, 2009. 224 S.
568. Veglis, Andreas. Cross Media Communication In Newspaper 
Organizations  // Mediterranean Conference on Information Systems 
(MCIS). 2009. Proceedings. P. 529–536.
569. Veglis, Andreas. From Cross Media to Transmedia Reporting 
in Newspaper Articles // Publishing Research Quarterly. 2012. Vol. 
28. Issue 4, December. P. 313–324. 
570. Webster, Edward. Print Unchained Fifty Years Of Digital Printing. 
A Saga of Invention and Enterprise 1950–2000  and  beyond. DRA of 
Vermont, Incorporated. 2000. 253 p.
571. Westlund, Oscar. Cross-Media News Work  Sensemaking 
of the Mobile Media (R)evolution : doctoral dissertation / 
Department of Journalism, Media and Communication University of 
Gothenburg Sweden, 2011. 410 p.
572. What Is Convergence and How Will It Affect My Life? // Convergent 
Journalism: An Introduction / ed. Quinn and Vincent F. Filak. Elsevier, 
2005. P. 4–6.
573. Woll, Тhomas. Publishing for profit : successful bottom-line 
management for book publishers. Rev. and expanded 5th ed. / foreword 
by Dominique Raccah Review Press. Chicago : Chicago Review Press, 
2014. 366 p.
574. Yager, Fred, Yager, Jan. Career opportunities in the publishing 
industry. New York, 2009. 336 p.
575. Yoo, Youngjin, Lyytinen, Kalle, Boland, Richard, Berente, Nicholas, 
Gaskin, James, Schutz, Doug, Srinivasan, Nikhil. The next wave of digital 
innovation: Opportunities and challenges: A report on the research 
workshop «Digital Challenges in Innovation Research». 37 p.
576.  Özek, Yvonne Hultman. Lund Virtual Medical Journal Makes Self-
Archiving Attractive and Easy for Authors // D-Lib Magazine. 2005. 
Vol. 11. № 10. URL: http://www.dlib.org/dlib/october05/ozek/10ozek.
html (last acсessed: 03.03.2017).



ДОДАТКИ

Додаток A. Нові суб’єкти   
цифрового видавничого ринку

Додаток Б. Українські видавці,   
які взяли участь в опитуванні

Додаток B. Цифрові інструменти   
для внутрішньоорганізаційної 

комунікації і колаборації

Додаток Г. Управління  мультиплатформним 
  медіавиробництвом

Додаток Д. Цифровізація  
редакційно-видавничого процесу

Додаток Е. Електронні видання   
як новітній видавничий продукт

·
·

·
·
·
·



432Цифрові трансформації  
видавничої галузі

                  Таблиця Е.4.3 

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИПУСКУ ВИДАНЬ В ЕЛЕКТРОННОМУ  
ФОРМАТІ НА ДУМКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВЦІВ

(Чи вважаєте Ви економічно доцільним видання електронних книг?)

Варіанти відповідей Кількість 
респондентів  %

Так 69 58,9

Ні 36 30,8
Інше
Не визначилися, набираємо статистику 12 10,3
Разом 117 100

Таблиця Е.4.4

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
(Що, на Вашу думку, заважає розвитку цифрового видавничого ринку?)

Варіанти відповідей Кількість 
респондентів  %

Проблеми піратства 96 74,4

Відсутність в Україні культури оплати  
за цифровий контент 88 68,2

Низька монетизація електронних видань 50 38,8

Відсутність доступного програмного 
забезпечення для створення 
мультимедійних видань

20 15,5

Недостатня кількість зручних платформ 
для дистрибуції  електронних видань 20 15,5

Відсутність фахівців, здатних готувати 
електронні книги 19 14,7

Інше:
Проблеми з оплатою авторського 
гонорару
Відсутність ефективного управління 
країною з боку держави
Не досліджували ринку електронних 
видань
Нічого не заважає, цифровий видавничий 
ринок розвивається

1

1

1

2

0,8

0,8

0,8

1,6
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