
ступ. Видавничий ринок за останнє десяти-
річчя переживає більше трансформацій,

аніж за всю історію свого існування. Пов’язано
це передусім із новими можливостями, які
постійно з’являються не лише перед професійни-
ми видавцями, але й перед читачами. Для пер-
ших нові можливості одночасно стають перешко-
дами для ведення традиційного видавничого біз-
несу, для других технологічні рішення дають
змогу самим ставати авторами та видавцями й
створювати конкуренцію професіоналам. 

Таким чином, однією з найпомітніших мож-
ливостей останнього часу стає самвидав, що
виникає вже не як відповідь на цензурні забо-
рони, а як перший крок до самостійної видав-
ничої діяльності. Мета цієї статті — проаналі-
зувати явище самвидаву як тенденційну ознаку
світового книговидання. Завдання, що ми перед
собою ставимо, — визначити можливі ризики та
переваги цього явища для книжкового ринку,
зокрема для традиційного книговидавничого
бізнесу. Об’єктом вивчення є висвітлення
розвитку самвидаву в публікаціях ЗМІ за
2010—2014 рр., предметом — особливості самви-
давної практики цього ж періоду. До уваги бра-
лися фахові та суспільно-політичні всесвітньо
відомі видання США та Росії, які містять мате-
ріали на тему, що нас цікавить. Вибір преси
цих двох країн зумовлений роллю США як
лідера у самвидаві та Росії як найближчого для
українського споживача ринку, де вже вини-
кають самвидавні проекти. Критеріями вибору
публікацій стали фахова компетентність автора,
авторитетність видання, аналітичність подання
матеріалу, глибоке розкриття теми та нереклам-
ний характер публікацій. Серед американських
медій виокремилися New York Times, USA
Today, Wall Street Journal, Huffington Post,
Forbes; спеціалізовані Publi shers Weekly,
Mediashift та агентство Bowker. Серед росій-

ських — Slon.ru, Colta.ru, «Итоги», Газета.ru,
фаховий «Хабрахабр», а також журнал
«Книжный бизнес». Усього відповідно до цих
критеріїв ми обрали 25 публікацій, перелік
яких наведено наприкінці цього аналізу.

Безумовно, самвидав як об’єкт дослідження і
раніше фігурував у низці наукових робіт, проте
в Україні він досі розглядався переважно в істо-
ричному контексті (зокрема в дослідженнях
О. Обертаса, С. Когута, О. Спанатія). Сьогодні
ж тенденції на ринку знову актуалізують
проб лему самвидаву, що в ХХI ст. перетво-
рюється з окремих політичних чи мистецьких
«підпільних» ініціатив на масове явище. 

Результати й обговорення. Сьогодні в усьому
світі склалися сприятливі передумови для роз-
витку самвидаву: передусім це реструктуриза-
ція книжкового бізнесу; залучення книговидав-
ничої галузі до інших секторів мас-медіа (а
отже, диверсифікація продукції та падіння
інтересу до книговидання як самобутнього біз-
несу); кризові явища традиційного книговидан-
ня (велика різниця між ціною на друковані та
електронні книжки, піратство, поява «товарів-
замінників» тощо); неготовність іти на еконо-
мічні ризики та вкладати гроші у нових авторів
(видавцеві простіше обрати вже відомого авто-
ра, ніж розкручувати нового); розвиток соціаль-
них мереж як інструментів комунікації з ауди-
торією (автори спілкуються з читачами без
посередництва видавництва, самі формують
свій імідж та рекламують книжки); поява сер-
вісів, що імітують або замінюють редакційно-
видавничий процес типового видавництва (авто-
ри створюють не лише тексти, але й книги від
початку до кінця). Усе це віддаляє пересічного
автора від традиційної комунікації з широкою
аудиторією за посередництва видавництва і
змушує шукати нові шляхи реалізації на видав-
ничому ринку. 

І. В. Кузьмук, 
аспірантка 

УДК 007: 304: 655

Самвидав як перспективний напрям 
для традиційного книговидання 

Cтаттю присвячено висвітленню явища самвидаву на сторінках американської та російської преси,
визначенню ризиків та можливостей традиційного книговидання, пов’язаних із започаткуванням самостій-
ної видавничої діяльності та появою ресурсів, що її технічно забезпечують.

Ключові слова: самвидав, традиційне книговидання, гібридний автор, видавничі ризики, самвидавна
платформа.

© Кузьмук І. В., 2014

В

106



Н
а
у
к
о
в
і 

з
а
п
и
с
к
и
 І

н
с
ти

ту
ту

 ж
у
р
н
а
л
іс

ти
к
и
. 

Т
о
м

 5
5
. 

2
0
1
4
. 

К
в
іт

е
н
ь
 —

 ч
е
р
в
е
н
ь
. 

107

Прикметним є те, що самвидав як явище
став однією з центральних тем, яка активно
обговорювалася на Франкфуртському книжко-
вому ярмарку—2013 [1; 2], а також активував
низку дискусій на міжнародних книжкових
форумах, зокрема Лондонському книжковому
ярмарку [3]. П’яту річницю відсвяткував і окре -
мий ярмарок самвидаву Self-Publishing Book
Expo [4], щороку проводиться конференція
Digital Book World, частина якої завжди при-
свячена темі «самостійного книговидання» [5].
Така увага світової фахової спільноти до цього
феномена змушує враховувати нові процеси
видавців навіть тих країн, де на видавничих
ринках цей тип інформаційних продуктів ще
належним чином не утвердився. 

Знаковою тенденцією стала поява сервісів для
самостійної видавничої діяльності, переважно
англо- та німецькомовних: Smashwords, Epubli,
Lulu, CreateSpace, Kindle Direct Publishing,
iUniverse, Libiro. Через ці платформи можна не
лише створювати, але й розповсюджувати книж-
ки. Проте в останні роки і в Росії було запущено
такі сервіси: Readymag (https://readymag.com) —
своєрідний друкарський верстат цифрової епохи,
за допомогою якого можна створювати сайти,
електронні журнали, книги та інтерактивні під-
ручники (розроблений за участі українських роз-
робників), Ridero (http://ridero.ru) та Samolit
(http://samolit.com) — безкоштовні видавничі
книжкові платформи для продажу в інтернет-
магазинах. До появи цих сервісів, використання
яких заміняє редакційно-видавничий процес, на
російському ринку вже існували самвидавні
книжки в електронних форматах, видані силами
авторів і розповсюджувані через звичайні інтер-
нет-магазини. Як приклад можна навести книгу
«Ремесло» Л. Бершидського, що з’явилася на
сайті «ЛитРес» без залучення згаданих ресурсів.
Поява таких сервісів на пострадянському просто-
рі та інтерес української аудиторії до російсько-
мовних видавничих продуктів (це підтверджують
відгуки, рецензії та коментарі українських чита-
чів) свідчать про те, що самвидав може знайти
своє місце і на нашому видавничому ринку.

Що ж до американського досвіду, то стрім-
кий розвиток цього сегмента, який ще кілька
років тому недооцінювався і прирівнювався до
майданчика для графоманів, яким відмовили
видавництва, та провальних видавничих про-
дуктів [3; 6], тепер викликав тривогу видавців.
За даними агентства Bowker, лише за один рік
обсяг самвидавних книг, що отримали ISBN,
зріс на 60 % (за 2012 р.) [7]. Хоча даних за
іншими роками у відкритому доступі поки що
немає, динаміка залишається позитивною: зага-
лом з 2006 до 2013 р. зафіксовано зростання на
287 % [8]. Разом із кількістю назв зростає і кіль-

кість проданих примірників, а також кількість
бестселерів. Стрімкий розвиток нового сегмента
видавничого ринку (тепер його влучно називають
англійською «mushrooming market»), поза яким
опинилося традиційне книговидання, змусило
переоцінити ризики та зважити нові можливості,
що постали перед видавцями. 

Ризик перший: програшна ціна на видання.
У традиційному книговиданні враховуються
витрати на редакційно-видавничий процес,
друк (за схемою: що більший тираж, то менша
ціна за примірник), логістику, зберігання, рек-
ламу та маркетинг. Сюди ж можна включити й
адміністративні витрати — від оренди примі-
щення до комунальних послуг. Зважаючи на
прогноз Forbes щодо основних трендів книгови-
дання найближчого часу [9], яке характеризу-
ватиметься тяжінням до нішевості, можна
передбачити, що й наклади будуть падати. А
отже, ціна на книгу, що і так програвала зви-
чайним електронним книгам, зростатиме.
«Створюючи і дотримуючись жорсткої і неопти-
мальної моделі ціноутворення, видавці створи-
ли ринкові можливості для інді-книг» (інді-
книги — самвидав. — І. К.) [10]. Тому віднині
видавцям доведеться переглянути політику
ціноутворення, що практично неможливо за
умови необхідності отримання прибутку, або
знайти власне місце на ринку цих «інді-книг».

Ризик другий: втрата авторів. Передусім
загроза втрати авторів реальна з комерційної
точки зору. Наприклад, мінімальне роялті авто-
ра від публікації за законодавством України
становить від 0,1 до 2,5 % [11], в російській
пресі роялті визначають у 8—15 % [12], нато-
мість самвидавний проект обіцяє авторові в
середньому 80 % від продажів. З одного боку,
це може обмежити потік графоманських руко-
писів до видавництва, з іншого — є випадки,
коли вже відомі автори вирішують стати самви-
давними [3; 12], тобто спробувати себе в ролі
так званого «гібридного автора», який самостій-
но визначає редакційно-видавничий процес,
схему розповсюдження і маркетингу. При
цьому прибуток він отримає одноосібно.

Слід зазначити, що як американські, так і
російські експерти наводять численні вигоди
самвидаву для авторів. Усі ці переваги система-
тизовано та узагальнено на платформі iUniver -
se, де мотиви автора видаватися самостійно
наведено найповніше: під час реєстрації нові
автори мають заповнити анкету, вказавши при-
чину, через яку обрали саме такий спосіб кому-
нікації з аудиторією. Очевидно, що серед запро-
понованих варіантів вказані найпоширеніші
відповіді, тож наведемо саме їх: публікація з
метою супроводу лекційних заходів; не став
успішним у традиційному книговиданні; через

Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання



108

відмову видавництва; пошук альтернативи тра-
диційному книговиданню; бажання повністю
контролювати редакційно-видавничий процес;
пошук бюджетного способу опублікуватися;
бажання опублікуватися чимшвидше; бажання
отримати більше роялті; вибір теми завузький
для традиційного книговидання; бажання роз-
повсюджувати видання, наклад якого вже роз-
куплений; перша спроба — вагання щодо мож-
ливості бути письменником [13]. 

З результатів анкетування можна зробити вис-
новок, що більшість авторів не задоволені політи-
кою видавництв, які заробляють на результатах
їхньої інтелектуальної власності. Із зростанням
такого невдоволення видавничим організаціям
доведеться не лише продавати книги, але й пра-
цювати над тим, щоби «продати» свої послуги
авторам за контент, який вони генерують.
Інакше видавництво ризикує залишитися лише з
гарно продаваними, проте «мертвими» авторами
[3]. Адже досі твори молодих письменників були
менш цікавими для комерційного книговидання,
ніж, скажімо, зібра н ня творів Шек спіра.
Критикуючи таку бізнес-стратегію видавців, що
гальмує оновлення літературного і видавничого
середовищ, американський журналіст П. Вінклер
у публікації в Huffington Post згадує 52 відомих
авторів, яким через неуважність видавців довело-
ся починати з самвидаву. Серед цих імен фігу-
рують Марк Твен, Едгар По та Стівен Кінг [10].

Із цього випливає ризик третій: втрата «авто-
ритетності оцінки». «Разом із владою над канала-
ми збуту видавці втрачають і владу редакторсько-
го судження, що раніше давала їм монопольне
право вказувати авторів, які будуть популярними
завтра», — зазначає у своїй публікації А. Шириков
[14]. Тепер таку можливість отримали самі автори,
які стали незалежними від вибору редакції.

Ризик четвертий: більші інвестиції для
завоювання аудиторії. Конкурувати на ринку з
менш фаховими підходами до створення книги,
проте набагато більш соціально активними авто-
рами, що працюють «на себе», безумовно, ціл-
ком можливо. Проте також можливо, що це при-
зведе до збільшення витрат на просування та
маркетинг, вимагатиме тіснішої співпраці з авто-
рами та читачами. The Publisher’s Weekly у своїх
прогнозах також зазначає, що найближчими
роками видавнича політика має зосереджуватися
навколо автора як бренда [15], що відповідає
стратегії самвидаву, «автора-видавництва».

Це основні побоювання видавців, проаналізо-
вані у досліджуваних публікаціях, які у пере-
важній більшості випадків автори намагаються
розвіяти, демонструючи позитивні наслідки
розвитку самвидаву. Першою позитивною мож-
ливістю у більшості статтях згадується спро-
щення пошуку готових авторів-«зірок». На -

прик лад, на Франкфуртському книжковому
ярмарку минулого року найгучнішим контрак-
том стало придбання видавничою компанією
HarperCollins прав на книгу самвидавної авторки
Тіни Сескіс [16]. Самвидавні платформи, де
щодня реєструються сотні нових авторів, можуть
також стати полем для пошуку талантів. Міри -
лами при цьому може бути як комерційний успіх
автора, так і залученість цільової аудиторії, з
якою він уміє комунікувати. Для того, щоб спро-
стити ці пошуки та вийти на новий ринок, такі
видавничі компанії, як Penguin Random House,
Perseus, HarperCollins, Simon & Shuster та навіть
агентство Bowker, запустили власні самвидавні
платформи. Журнал «Книжковий бізнес» про це
пише так: «Якщо заколот не можна придушити,
його треба очолити. Таким чином вчинили й
Amazon, створивши Creative Space і Penguin,
коли він ще не був Penguin Random House, запу-
стивши Author Solutions як «інкубатор» для від-
бору перспективних авторів» [14]. У Росії ж сер-
віс Ridero сам залучив до апробації видавництво
«Росмэн». Можливо, тут зворотна тенденція
пояснюється тим, що традиційних російських
видавництв ще не настільки торкнулися світові
зміни видавничого ринку, про які вже йшлося.

Іншим позитивним моментом є зниження
ризиків видавництва під час співпраці з новим
автором: успіх його творчості можна перевіри-
ти, не вкладаючи у нього значних коштів.
Якщо ж видавництво вирішить співпрацювати
з автором, прорахувати наклад буде простіше:
по-перше, зважаючи на реакцію аудиторії, по-
друге, за допомогою друку на вимогу (print on
demand), тобто оперативного цифрового друку,
що порівняно з офсетним не настільки познача-
ється на ціноутверенні. Саме останній метод
вважає найбільш перспективним на російсько-
му ринку Г. Юзефович [17]. 

За таких умов автори можуть дозволити собі
будь-яке експериментаторство, на яке видав-
ництва раніше були не готові через різні причи-
ни [3] (окрім небажання фінансувати ризикова-
ний проект, цілком закономірно, що видавничі
організації не бажають ризикувати репутацією і
видавати «неформат»). Такий шанс може пози-
тивно вплинути на розвиток книжкового рин -
ку, дає змогу продукувати нову жанрову, візу-
альну, маркетингову палітру книжкової про-
дукції, якою після цього «тест-драйву» можуть
скористатися і комерційні видавництва.

Безперечною перевагою слід вважати відсут-
ність кордонів для самостійної видавничої діяльно-
сті. Відсутні вони як для видавця, який може
шукати таланти чи власну аудиторію по всьому
світу, так і для автора, який за умови знання мов
може спробувати завоювати прихильність закор-
донних читачів. 

Кузьмук І. В.
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Наступним позитивним моментом можна на -
зва ти те, що самвидавні платформи є не лише
варіантом пошуку авторів, але й інструментом
втілення бюджетних проектів, що може стати
непоганим стартом для малого видавництва: це
дає змогу зекономити на штаті та дорогому про-
грамному забезпеченні. Таку тенденцію апроба-
ції видавничої діяльності через самвидав ми мо -
жемо спостерігати вже й на українському видав-
ничому ринку. Примі ром, письменник А. Сан -
ченко, уже відомий своєю концепцією «пік сельної
книги», з групою перекладачів спершу видав
український переклад книги Джошуа Сло кама
«Навколосвітня подорож вітрильником наодин-
ці», а згодом створив мале видавництво «Елек -
тро книга». Незвичайною для нашого ринку є і
концепція нового «самвидавного» видавництва
«Niice», що спеціалізується на виданні та
дистрибуції мистецьких видань, максимально
включаючи авторів у редакційно-видавничий
процес. Окремим вектором його діяльності є
освітня робота з авторами (курси з додрукарської
підготовки, роботи зі шрифтами тощо). «Niice»
поєднує в собі видавничі, маркетингові та освіт-
ні функції, окрім того, ставлячи собі за мету
стати творчим майданчиком для спілкування
потенційних авторів.

Враховуючи цей аналіз, можна зробити вис-
новки і порівняти їх із прогнозами, які пропо-
нують американські та російські автори. Серед
них найприкметнішими є три: їх висловлюють
редактор Digital Book World Дж. Ґрінфілд, екс-
перт книжкового ринку Д. Віджамурі та заступ-
ник головного редактора Slon.ru, перекладач та
видавець А. Ширіков. 

Дж. Ґрінфілд у своїх публікаціях у Forbes та
USA Today переконує, що традиційні видав-
ництва не приречені на зникнення, проте відбу-
деться перерозподіл ролей. На його думку,
основними функціями видавництва стануть:
1) забезпечення розповсюдження друкованої
книги (дистрибуція); 2) відбір та фільтрація —
не кожен автор заслуговує на увагу масової
аудиторії; 3) забезпечення перекладу та видан-
ня за кордоном; 4) спілкування з професіонала-
ми книжкової справи; 5) промоція книги [18].
Також Дж. Ґрінфілд зазначає, що на ринку
з’явиться менше комерційно орієнтованих
видань, оскільки фінансовий успіх не є рушій-
ною силою для самвидавних авторів [2].

Д. Віджамурі в аналітичній статті у Forbes
пише, що період хаосу, спричинений засиллям
самвидавних книжок, кінець кінцем може при-
нести значні вигоди всім — і авторам, і видавцям.
Проте для того, щоб отримати максимальну
користь, видавці мають проаналізувати основ ні
тенденції книжкового ринку, яких автор нара-
ховує три [7]: електронне книговидання, розви-

ток соціальних мереж та бюджетний самвидав.
Проте найкращі видання та автори завжди
залишатимуться за професійним видавництвом,
яке за вдалої редакційної політики «збиратиме
вершки». У цьому сенсі автор публікації погод-
жується з Дж. Ґрінфілдом, що переконаний в
необхідності діяльності видавництв для відбору
і фільтрації нових творів.

Російський погляд на майбутнє книговидан-
ня (хоча й спираючись на думки американ -
ських колег) висловлює А. Ширіков на сторін-
ках Slon. Він апелює до думки маркетолога
С. Ґо діна, який оголосив про початок нової ери,
де немає місця посередникам — і видавцям, від-
повідно, теж. А. Ширіков робить висновок:
видавці не зникнуть, але будуть змушені пере-
форматувати свою діяльність. «Автори візьмуть
на себе всі ризики і відповідальність, які рані-
ше брало на себе видавництво, а видавництва
перетворяться на маркетингові агентства» [14].
У журналі «Книжный бизнес» натомість роз-
глядають зворотну тенденцію: «Автори самви-
даву мріють про одне: щоб до них прийшло
серйозне видавництво і уклало контракт на
випуск паперових книг. Селф-паблішинг в
цьому випадку виконує роль первинного марке-
тингу» [19]. Проаналі зувавши публікації остан-
ніх років на тему самвидаву, можна зробити
висновок, що роль видавництва навряд змінить-
ся настільки радикально, наскільки це передба-
чає А. Ширіков, проте констатувати зміни, які
вже сталися із західними видавництвами, та
навіть відстежити окремі факти вияву самвида-
ву вже можна й на нашому ринку. Менш ради-
кальних поглядів дотримується А. Покора: «По -
ки є книжковий ринок — будуть і видавці. Просто
потрібно розуміти, що видавець як партнер авто-
ра зацікавлений в першу чергу в монетизації
написаної книги. І навіть на ринку електронних
книг наші послуги затребувані — рано чи пізно
письменник, який хоче не просто публікуватися,
а робити це багато і багато заробляти, все одно
прийде до ідеї співпраці з професіоналами» [20].

Висновки. У цьому дослідженні ми можемо
визначити, що переважна більшість експертів
книговидання (авторів публікацій) схиляються
до думки, що традиційне видавництво не зможе
не зреагувати на зміни книжкового ринку,
спричинені появою самвидавних авторів. Най -
влучніше та найаргументованіше, на нашу
думку, це питання проаналізував Дж. Ґрінфілд,
вбачаючи у самвидаві не загрозу, а перевагу.
З цим можуть не погодитися лише ті видавці,
які не бажають змінювати свою політику та не
є настільки мобільними, щоб швидко пристосу-
ватися до ринкових змін. 

Характерним є те, що активний розвиток сам-
видаву розпочався в 2008—2009 рр., саме тоді,
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коли книжковий ринок переживав глибоку кри -
зу. Зважаючи на сьогоднішній нестабільний стан
світової, а особливо української економіки, слід
очікувати пошуків альтернативних шляхів роз-
витку книжкової справи. Тож видавцям варто
було б слідкувати за цією тенденцією світового
ринку, щоб не опинитися на його маргіналіях.
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