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МЕДІА-
ПОРТРЕТЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 2014 в українському книговиданні спостерігалася 
хвиля суспільної уваги, підживлена зростанням 
патріотичних настроїв та обмеженнями на експорт 
російської продукції. Видавці посилили свої позиції на 
ринку за рахунок активнішої та професійнішої промоції і 
самого книгочитання, і власного асортименту.

Водночас, таке зростання потенційної авдиторії 
збільшило важливість публічної репутації для широкого 
кола учасників ринку. Зокрема, дошкульнішим став 
вплив інформаційних криз. Дедалі частіше вони 
охоплюють не лише вузькоспеціалізовану авдиторію, а 
й ширші кола читачів. А відтак, і протидія 
інформаційним кризам для дедалі більшої кількості 
гравців уже не може зводитися до порозуміння з 
вузьким колом «своїх», а починає вимагати знання 

універсальних правил, що існують на багатьох 
споживчих ринках.

Проте, така універсальність все одно має спиратися на 
знання особливостей конкретного ринку. Так, важливо, 
що на ньому існує прив’язка бренду автора чи 
видавництва до цінностей, зокрема, книгарні 
позиціонуються як «осередки системи цінностей».

Ми вирішили з’ясувати, як репутаційні кризи впливають 
на бренд видавництва, книгарні, автора, книжкової 
події. Чи завжди може власник учасника ринку 
виступати як brand voice? Як варто вибудовувати 
видавництвам свою комунікаційну політику, 
враховуючи фактор репутації? Які репутаційні фактори 
найчутливіші для українського книговидання? 

Наше дослідження складається з двох частин: перша, 
контент-аналітична, вивчає закономірності перебігу 
інформаційних криз на українському книжковому ринку, 
ґрунтуючись на дописах у соціальних медіа. У ній 
використовуватися методики контент-аналізу, дискурс-
аналізу та фактор-аналізу.

Друга частина враховувала досвід першої, і полягала у 
вивченні закономірностей формування репутації в 
книжковому середовищі, а також впливу інформаційних 
криз на цю репутацію. На цьому етапі 
використовувалися фокус-групи – для вивчення впливу 
на читацьку авдиторію, і глибинні інтерв’ю – для 
з’ясування впливу на учасників ринку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
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МЕДІА-
ПОРТРЕТМЕТОДИКА КОНТЕНТ-АНАЛІТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження ми відібрали шість інформаційних 
криз, максимально різнорідних за: суб’єктом кризи 
(видавництво, книгарня, автор, книжкова подія) 
тематикою кризи (якість продукції, етичність взаємин 
або ж цінності, серед яких окремо взято 
патріотичні/проросійські, або ж традиційні/модерні), 
тривалістю кризи, особою обвинувачувача (як-от у 
першому з наведених кейсів, кризі Yakaboo, коли один  з 
обвинувачувачів, Книгарня Є, постраждав від кризи чи 
не більше за її мішень), давністю кризи.

За кожним із кейсів вибірку сформовано з постів, 
репостів та коментарів у Facebook, Youtube,Twitter, 
Instagram, Telegram, Вконтакте та Одноклассники, 
написаних українською або російською мовами, у яких 
згадано фігуранта кризи, обвинувача чи бренд 
книжкового видавництва,. Хронологічні межі охопили 
найактивніші періоди обговорення кожного кейсу: 

1) Конфлікт Книгарні Є та Yakaboo щодо російських 
книжок (перший виток - 20 грудня 2019, другий виток 
- 14 вересня 2020) - 7104 одиниці контенту, з яких 
випадковим чином було відібрано тисячу 
повідомлень, із них релевантних виявилося 932.

2) Обвинувачення видавництва «Фоліо» в неякісних 
перекладах (дані взяті з 1.03.2017 по 2.06.2021) – 264 
релевантних одиниці контенту. У другій частині, в 
якісному соціологічному дослідженні, ми замінили 
цей кейс на аналогічний кейс КСД, оскільки за 

методикою нам дуже був потрібен успішна 
репутаційна історія;

3) Скандал з Книжковим Арсеналом та 
письменниками-ветеранами  (22.02.2019 –
17.03.2021) - 3205 одиниць контенту, з яких 
випадковим чином було відібрано тисячу 
повідомлень, із них релевантних виявилося 937;

4) Скандал зі звільненням менеджменту видавництва 
«Наш формат» (15.05.2020 – 9.06.2020) – 477 
релевантних одиниць контенту.

5) Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 
(31.08.2019 - 28.01.2021) - 260 релевантних одиниць 
контенту;

6) Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про 
сексуальність для дітей  (18.06 – 23.06.2021) - 636 
релевантних одиниць контенту.

Далі всі повідомлення ми кодували, виявляючи:

• тональність щодо фігуранта кейсу;

• тональність до бренду;

• тональність до обвинувача;

• аргументи опонентів фігуранта;

• аргументи прихильників фігуранта;

• характеристики бренду фігуранта. 

• репутаційні фактори за RepTrack: 

o  Продукти (книжки та інше);

o  Відповідальність (патріотизм або, скажімо, 
виховування толерантного суспільства);

o  Результативність (кількість виданих книжок, 
продажі);

o  Управління (компетенція керівництва тощо)

o  Лідерство (на ринку, в галузі)

o  Умови праці (корпоративна культура, оплата);

o  Інновації

Додатково вивчили інформацію в акаунтах авторів 
відібраних постів, зокрема, публічну інформацію в 
профілі, а також зміст їхніх останніх 30 публічних постів, 
на основі цього ми аналізували включеність в контекст 
книговидання. 

Визначали також роль дописувача на книжковому ринку:

1) Читач;

2) Книжковий блогер, журналіст;

3) Автор;

4) Видавець, редактор;

Окрім того, система збору даних автоматично вказувала, 
там, де це доступно, стать користувача, регіон 
проживання, а також соцмережу, в якій зроблено допис.

За
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Конфлікт Книгарні "Є" та Yakaboo щодо російських книжок

ЛЮДИ БУЛИ СХИЛЬНІ ЛАЯТИ ОДНОЧАСНО ДВІ 
КНИГАРНІ: YAKABOO ТА Є 

(Кількість публікацій)

Тема активно обговорювалась двічі – у грудні 2019 року та у вересні 2020. В грудні в соцмережах був 
скандал щодо того, що книгарня Yakaboo починає продавати книги російського видавництва Альпіна, 
яке видавало інтерв’ю з Путіним. Активним ініціатором скандалу став В.Ананьєв, також долучились 
інші. Книгарня Yakaboo реагує на скандал, дає відповідь, однак її відповідь викликає новий виток 
скандалу, і нові звинувачення, в першу чергу того ж Ананьєва. До звинувачень приєднується Книгарня Є, 
що викликає зміну формулювання негативу. Залишаючись критичними до Yakaboo, дописувачі 
починають так само критично писати про Книгарню Є, пояснюючи, що вона теж продає багато 
російських книжок. До активної критики Книгарні Є (не заперечуючи негативу проти Yakaboo) 
долучаються люди з соцмереж, вони активно поширюють критичні дописи та пишуть критичні 
коментарі. З’являються навіть заяви, що книгарня сама хотіла продавати книжки видавництва Альпіна, 
однак не змогла домовитись, посилання – на заяви видавництва Альпіна. У цьому блоці всі оцінки 
Книгарні Є прокодовані, як оцінки обвинувачувача.

Пізніше, у вересні, майже через рік після скандалу, Книгарня Є заявляє, що збирається продавати 
більше російських книжок, і скандал спалахує з новою силою – тут одним з ініціаторів стає Майкл Щур, 
який нагадує звинувачення проти Yakaboo, пізніше долучаються інші, зокрема, Остап Українець, котрий 
стверджує, що в пошуку на сайті Книгарні Є російські книги відображаються вище, ніж українські 
аналоги. Друга хвиля негативу проти книгарні Є була значно більшою за першу. При цьому і в другій 
хвилі негатив був спрямований також і проти Yakaboo, хоча і слабший, і більш побіжний. 

Захисники Yakaboo в конфлікті заявляли, що вона має право продавати всі книги, які хоче, деякі 
агресивно відстоювали право купувати російські книги, деякі апелювали до того, що книгарня зробила 
багато для розвитку українського ринку книги, однак всі заяви захисників були слабшими, не мали 
єдиної структури, не були запущені, як хвиля, і виглядали, як ініціатива окремих людей. 
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ЖІНКИ МЕНШЕ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В 
ДИСКУСІЇ І АКТИВНІШЕ ЗАХИЩАЮТЬ 

YAKABOO

АКТИВНО ЗАХИЩАЮТЬ YAKABOO
ТІЛЬКИ В КИЄВІ   

(Кількість контактів з авдиторією)
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Жінки
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негатив нейтрал позитив
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Схід

Київ і 
область

Південь

Центр і 
північ

Захід

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Жінки меншою мірою беруть участь в обговоренні, вони 
більш активно поширюють пост Ананьєва, але менш 
активно закликають до бойкоту, і частіше поширюють 
альтернативний погляд, що Є, яка звинувачує Yakaboo, 

теж продає російські книжки. 
В Однокласниках активна інформаційна хвиля проти 
книгарні Є, хоча ставлення до Yakaboo теж негативне, в 
Twitter навпаки – активна інформаційна хвиля проти 
Yakaboo, а про Є мало, в Telegram – тільки проти Є, і 

традиційно найбільш розлога дискусія в Facebook. 
В цій суперечці активну участь беруть майже всі області 
України, окрім тих, які мало охоплені соцмережами, однак 
захищають Yakaboo найбільше в Києві і області.
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ТЕЛЕГРАМ, ОДНОКЛАСНИКИ ТА 
ВКОНТАКТЄ НЕГАТИВНІ В ПЕРШУ ЧЕРГУ  

ПРОТИ КНИГАРНІ Є
(Кількість контактів з авдиторією)
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РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

КОНФЛІКТОМ СЛАБКО ЗАЦІКАВИЛАСЬ ПРОФЕСЙНА АВДИТОРІЯ  
Ключові тези сторін

(Кількість публікацій)

КОНФЛІКТ ДОСИТЬ АКТИВНО ОБГОВОРЮВАЛИ ЛЮДИ, ЩО 
БАГАТО ЧИТАЮТЬ І ПОРІВНЯНО ЧАСТО ПИШУТЬ ПРО КНИГИ 

Ключові тези сторін
(Кількість публікацій)
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Автор

Видавець, 
редактор

Книжковий 
блогер, 

журналіст

Читач

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Ця дискусія в першу чергу зачепила тих, хто позиціонує 
себе як активний читач. Ці люди обговорювали як одну, 
так і другу книгарню, і їхню політику щодо російських 
книжок.

При тому в звинуваченнях Yakaboo було більше 
поширення постів лідерів громадської думки – Ананьєва, 
тощо, а в звинуваченнях проти Є – більше власного 
контенту. Помітних інформаційних хвиль майже не було, 
навіть заява про те, що Є сама хотіла співпрацювати з 
Альпіною, в чому її звинувачує Yakaboo, не пішла і не 

викликала значних поширень і розголосу. 
При цьому професійна авдиторія – авторів, видавців 
журналістів – не брала активної участі в суперечці. 
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 
Конфлікт Книгарні "Є" та Yakaboo щодо російських книжок

СКАНДАЛ ПІДТРИМУЄ ФАКТОР ЛІДЕСТВА, АЛЕ СЛАБКО  
Репутаційний фактор

(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Під час скандалу страждає репутаційний фактор відповідальності,
оскільки книгарня Yakaboo показує себе як бренд, що не думає про 
користь для країни. Крім того, відповідь книгарні, яка активно 
використовувалась для інформаційної хвилі проти неї, додає негативу в 
цей фактор, оскільки не містить заяв про визнання чи розуміння 
книгарнею проблеми, шляхів її вирішення тощо. 
У невеликій кількості дописів про скандал помітне визнання у факторі 
лідерства: адже захисники книгарні використовують заяву про те, що 
книгарня – безсумнівний лідер ринку, причому ця заява йде як 
незаперечний факт при поясненні, як багато книгарня зробила для 
розвитку української книги. 
Негатив мав значний вплив на репутацію бренду, тримався в соцмережах 
довгий час, і навіть при повторному скандалі з книгарнею Є, коли основна 
хвиля була проти неї, негатив проти Yakaboo згадувався в соцмережах, він 
не був перекритий нічим, не спростований, ставав однією з асоціацій з 
брендом. 

685

4

Відповідальність Лідерство

За
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ринок 
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ 
Конфлікт Книгарні "Є" та Yakaboo щодо російських книжок

ВІДПОВІДЬ КНИГАРНІ БУЛА ВИКОРИСТАНА ПРОТИ НЕЇ І ПІДНЯЛА АКТИВНІСТЬ СКАНДАЛУ В СОЦМЕРЕЖАХ  
(Кількість публікацій)

Про це в найбільше в пості Ананьєва, 
також в заявах книгарні Є, та інших 

учасників обговорення 

Особливо емоційні заклики 
до бойкоту, пишуть активні 
читачі, що в профілі часто 

пишуть про книги

Заклики до бойкоту з 
поширенням відповіді 

Yakaboo з коментарями і 
новими звинуваченнями 

на основі відповіді –
зокрема, звинувачення в 

намаганні розширити 
співпрацю надалі 

Деякі з учасників 
обговорення наголошують 

на тому, що книгарня не 
просто розміщує в себе 
російські книги, а ще й 
рекламує їх на своєму 

сайті  

Дуже емоційний пост з дуже 
активними звинуваченнями 

За
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Книгарня Є співпрацює з окупантом 
заради вигоди

Книгарня Є, що звинувачує Yakabo, 
теж торгує російськими книжками

Yakaboo має право продавати книги 
які хоче

Yakaboo підтримує українську книжку Книгарня Є була готова сама 
співпрацювати з Альпіною

10

АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ, ПОЗИТИВ І КРИТИКА ОБВИНУВАЧУВАЧА
Конфлікт Книгарні "Є" та Yakaboo щодо російських книжок

КНИГАРНЯ Є ОТРИМАЛА ЗНАЧНУ ПОРЦІЮ НЕГАТИВУ В КОНФЛІКТІ З YAKABOO
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
В скандалі з російськими книжками опоненти 
використовували аргументи для звинувачення Yakaboo в 
тому, що вона – партнер видавництва, яке публікує 
інтерв’ю з Путіним. Більшість засуджень побудовані на  
використанні саме цього аргументу, однак активна хвиля 

осуду пішла після відповіді видавництва. Ті, хто писав та 
поширював осудливі пости, аргументували це тим, що 
видавництво не визнало своєї провини, збирається 
продовжити так само.
При цьому дуже мало захисників аргументували свій 
захист тим, що книгарня допомагає  розвитку ринку. 

Більшість засуджували книгарню, але й на додачу 
засуджували тих, хто її звинувачує, в першу чергу 
Книгарню Є. Ці аргументи активізувалися другою хвилею 
після заяви Книгарні Є про те, що вона буде продавати 
більше книжок – звинувачення проти неї містили згадку 
про книгарню Yakaboo і конфлікт.

Цей аргумент поширювався після 
заяви книгарні Є про те, що вона 

буде продавати більше російських 
книжок 

Люди заявляють, що не варто 
судити за одним скандалом, 
адже книгарня дуже багато  
зробила для популяризації 

української книжки 

Активний захист книгарні, люди, 
що її захищають, пишуть 

російською 

Аргумент використовували в 
обговоренні звинувачення проти 
Yakaboo, найбільш активно після 

посту Остапа Українця, де він пише, 
що на сайті книгарні Є російські 
книжки мають пріоритет перед 

українськими Поширення твердження про те, 
що гендиректор Альпіна
Паблішер стверджує, що 

книгарня Є сама була готова 
продавати їхні книги 

За
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

ВИДАВНИЦТВО ЗВИНУВАЧУВАЛИ В НАВМИСНІЙ 
НИЗЬКІЙ ЯКГСТІ ПЕРЕКЛАДІВ, КНИЖОК, 

НЕКОРЕКТНІЙ ПОВЕДІНЦІ НА РИНКУ  
(Кількість публікацій)

Протягом останніх двох років Фоліо отримує малоінтенсивний, але постійний негатив від 
користувачів соцмереж зі звинуваченнями в поганій якості книжок, поганій якості 
перекладів. Часто негатив не підкріплений конкретикою, просто постулюється як даність, 
без наведення фактів. Однак є і винятки – Фоліо звинувачували в неналежній якості 
перекладів Умберто Еко та в некоректній поведінці на ринку – виданні перекладів, які вже 
були видані. 
А у вересні 2019 сталась помітна інформаційна криза, пов’язана з перекладами. Криза 
починається зі звинувачень в неякісному перекладі Г.Лавкрафта, ініційованому професійною 
перекладацькою спільнотою.
Криза розвивається за правилами низькобюджетної інформаційної атаки, хоча не 
обов’язково такою є: емоційний меседж отримує одразу значне поширення через поширення 
у значній кількості груп, як професійних, так і лайфових: з обговоренням книжок або 
загальних питань. 
У кризу швидко включаються нові люди, підхоплюють і розносять меседжі, а також 
піднімають традиційні меседжі не тільки про низьку якість перекладів видавництва, але і 
про загальну низьку якість його книжок; люди починають активно про це писати в 
соцмережах.
Видавництво не одразу реагує на кризу, і реакція слабка – це пост Красовицького, де він 
відкидає звинувачення. Пост дуже слабко поширюється та лайкається. Тим часом криза 
триває і піднімає все нові пласти негативу. 
Щодо позитивного позиціювання Фоліо на ринку перекладів як професіонала, то тут 
помітним стає тільки пост Красовсицького осінню 2018 року щодо підсумків Форуму 
видавців у Львові, де він як професіонал і великий гравець, дає оцінку ситуації на ринку. 
Пост отримав значне поширення.

121
66%

56
30%

8
4%

негатив нейтрал

позитив

135

121

3

77

56

7

15

8

Ставлення до бренду

Ставлення до дій 
фігуранта

Ставлення до 
обвинувачувача

За
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ІНІЦІАТОРАМИ І НАЙАКТИВНІШИМИ 
УЧАСНИКАМИ СУПЕРЕЧКИ СТАЮТЬ 

ЧОЛОВІКИ 
(Кількість публікацій)

НАЙБІЛЬШ АКТИВНИМИ БУЛИ КИЇВ ТА 
ХАРКІВ 

(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Обговорення ринку та роботи видавництва найбільш 
активне у Facebook. Також у Facebook отримує найбільше 
поширення скандал з неякісними перекладами, саме там 
були озвученні основні звинувачення, там ішли всі 
суперечки та комунікація видавництва. У Twitter, 

Instagram та Telegram основні  учасники суперечки 
дублюють свої пости, написані в Facebook. В YouTube два 
ролика з оглядами книг: в одному придбану книгу 
видавництва хвалять, в іншому – навпаки. 
Традиційно найактивнішими стали Київ та область, а 
також Харків, що сформував майже все охоплення зі 

Сходу – адже видавництво базується в Харкові. 
В обговоренні активну участь беруть чоловіки, які його і 
ініціюють. Жінки дещо частіше пишуть компліментарні 
відгуки на книги видавництва в групах, де рекламують 
книги і діляться враженнями. 

ДЕЯКІ СПІКЕРИ ДУБЛЮЮТЬ СВОЇ ПОСТИ 
В УСІ СОЦМЕРЕЖІ 

(Кількість публікацій)

Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

40; 56%

67; 67%

29; 41%

27; 27%

2; 3%

6; 6%

0% 50% 100%

Жінки

Чоловіки

негатив нейтрал позитив

109; 63%

1; 100%

1; 100%

9; 100%

1; 50%

56; 33% 7; 4%

1; 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

facebook.com

instagram.com

telegram.me

twitter.com

youtube.com

12; 55%

26; 51%

2; 50%

3; 50%

18; 64%

8; 36%

23; 45%

2; 50%

3; 50%

10; 36%

2; 9%

2; 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Схід

Київ і 
область

Південь

Центр і 
північ

Захід

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

13

РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ПОЗИТИВ ТІЛЬКИ В ГРУПАХ, ДЕ ДІЛЯТЬСЯ ВРАЖЕННЯМИ ПРО 
КНИГИ – ЧАСТО ЦЕ РЕКЛАМНІ ПОСТИ

Ключові тези сторін
(Кількість публікацій)

ЧИТАЧІ, ЯКІ В РІЗНИХ ГРУПАХ ХВАЛЯТЬ 
КНИГИ ФОЛІО, ЗАГАЛОМ НЕ ПИШУТЬ 

ПРО КНИГИ В СВОЄМУ ПРОФІЛІ 
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Книги Фоліо хвалять в групах по інтересах, пости про 
хорошу якість перекладів носять виражений рекламний 
характер і написані людьми, які зазвичай не пишуть про 
книжки, не є читачами, блогерами чи журналістами.

Про погану якість книг Фоліо говорить більшою мірою 
професійна авдиторія – активні читачі та люди, задіяні в 
сфері перекладів і написання книжок. Більшість із них 
підхоплюють заяви про погану якість перекладів, а коли 
настає інформаційна криза, ніхто не захищає Фоліо, окрім 
його керівника О.Красовицького. 

З іншого боку, пост Красовицького про книжковий ринок, 
написаний 2018 року, активно і схвально поширює та 
сама професійна авдиторія: учасники ринку, редактори та 
видавці.

Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

2; 67%

4; 67%

16; 59%

99; 66%

1; 33%

2; 33%

10; 37%

43; 29%

1; 4%

7; 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Автор

Книжковий 
блогер, 

журналіст

Видавець, 
редактор

Читач

17; 68%

17; 61%

87; 66%

7; 28%

11; 39%

38; 29%

1; 4%

7; 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Більше 3

1-3

0

негатив
нейтрал

Кількість постів про 
книжки серед останніх 

30:

За
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ 

НАЙГОСТРІШОЮ ТЕМОЮ СТАВ ПЕРЕКЛАД ЛАВКРАФТА, НАЙПОМІТНІШИМИ СПІКЕРАМИ – ОСТАП 
УКРАЇНЕЦЬ ТА ЄВГЕН ЛІР 

(Кількість публікацій)

Про якість книг Фоліо не тільки и в плані перекладів, 
але і про технічну якість (поганий друк, папір) 
говорять у контексті відгуків на книжки інших 

видавництв та їхній рекламі, протиставляючи їх 
книжкам Фоліо. Але найбільше просування цього 

меседжу – обговорення перекладу Лавкрафта

Коментар Остапа 
Українця при поширені 

статті про 
перекладацький ринок 

України 

Найпомітніше розгортається 
суперечка в контексті видання 

Лавкрафта і аналізу перекладача 
Євгена Ліра, однак те саме 

повторюють про погані переклади 
Умберто Еко

Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

Найбільше пишуть про 
переклад з російської 

Лавкрафта, однак є також 
багато постів, у яких те, що 

Фоліо перекладає з 
російської, йде як відомий 
факт, і використовується, 
як аргумент в суперечках 

Коментарі від різних людей 
і в різний час, які не 

рекомендують своїм 
друзям купувати книги 

Фоліо через високі ціни та 
неякісний переклад 

Пост Остапа Українця, в першу чергу 
критика перекладу Лавкрафта, потім 
узагальнення щодо всіх перекладів 

Поширення в соцмережах тексту статті про 
круглий стіл про мову у виданні «Україна 
молода», зокрема, звинувачення проти 

Красовицького

68

42 39

5 2 1 1 1

Фоліо продукує неякісні 
продукти

Фоліо перекладає з 
російського перекладу, 
а не з мови оригіналу

Якість перекладів Фоліо 
низька

Фоліо завищує ціну за 
неякісні продукти

Кожне видання Фоліо 
провальне

Фоліо економить на 
професіоналах

Красовицький видає 
неякісні книжки і 

захищає російську мову

Фоліо помічений у 
плагіаті

Андрій Бороаий
звинувачує Фоліо у 

некоректній поведінці на 
ринку: виданні тих книг, 
які вже недавно вийшли 

в інших видавництвах

Фоліо некоректно 
поводиться на ринку

За
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 

СКАНДАЛИ ДУЖЕ КОМПЛЕКСНО ШКОДЯТЬ РЕПУТАЦІЇ ФОЛІО, А САМЕ 
ВИДАВНИЦТВО СЛАБКО ЦЬОМУ ПРОТИДІЄ 

Репутаційний фактор
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Постійний фоновий негатив, що тримається в соцмережах стосовно книг 
видавництва, найбільше шкодить репутаційному фактору продукти: саме вони 
подаються не вартими довіри, неякісними, такими, які не варто купувати. 
Несподівано, негатив у фактор результативності приносить пост Красовицього
щодо ринку, який він написав після Форуму видавців у Львові – розповідаючи, 
що ринок в стагнації, він ставить під сумнів результативність власного 
видавництва.
Але цей пост Красовицького дає позитив у факторі інноваційності – люди 
поширюють його з коментарями, що показують Красовицього як людину з 
новим баченням ситуації.
Драйвер управління має найменш шкідливий негатив: він пов’язаний з 
критикою Красовицього з боку проросійських сил за недостатньо послідовну 
позицію в захисті російської мови, вони сумніваються, що така людина може 
ефективно керувати видавництвом.
Драйвер відповідальності майже повістю негативний і формується критикою 
закупівлі щодо книжок видавництва в бібліотеки, в контексті критики 
перекладів люди пишуть про недопустимість таких книг у бібліотеці. 
Професійна спільнота – перекладачі – коментуючи скандал з перекладами, 
заявляють про погані умови праці: низькі гонорари, щільні дедлайни, що 
негативно позначається на факторі умови праці. 
Загалом скандали дають значне негативне бачення репутації Фоліо і формують 
в суспільстві думку про нього як про видавництво з неякісними продуктами, що 
неякісно працює, має погані умови праці. 

Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

149 45 9 5 4

24

8

7 1

Продукти Результативність Управління Інновації Відповідальність Умови праці

позитив негатив

За
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5 2 1 1

Переклади та книжковий ринок гостро 
потребують державної підтримкки 

Фоліо продукує якісний переклад Фоліо видає книжки перекладені з 
російської 

Фоліо одне з перших видавництв 
почало перекладати сучасну 

літературу

Фоліо видало патріотичну серію 
мемуарів АТОвців
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: ПОЗИТИВ

ЄДИНИМ ПОМІТНИМ ЗАХИСНИКОМ ВИДАВНИЦТВА В ЧАС КРИЗИ СТАЄ КРАСОВИЦЬКИЙ
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
При тому, що криза, пов’язана з поганими перекладами 
Лавкрафта, активно розвивалась – опоненти жваво 
комунікували, піднімаючи питання в різних групах, 
залучаючи досить широку професійну авдиторію, і 

частково читацьку авдиторію, розповідаючи про низьку 
якість перекладів Фоліо, особливо Лавкрафта, саме 
видавництво на кризу майже не реагувало, крім посту 
Красовицького, що стосувався безпосередньо кризи і мав 
невелике поширення.
При тому, що криза спровокувала також хвилі негативу 

щодо інших перекладів та підняла звинувачення в 
загальній поганій якості книг видавництва, на ці 
звинувачення відповіді у видавництві не було. Не було 
також жодних захисників бренду, які би були готові 
підтримати видавництво

Поширення посту Красовицького щодо 
Форуму видавців, у якому він 

характеризує ринок як такий, що 
занепадає, і вимагає державної 

підтримки для зростання якості книг 

Схвалюючи цю ініціативу, Olga Masko
додає, що якість книг Фоліо погана 

Поширення статті видання  
Україна молода, нейтрально. 
Згадано, що Фоліо не вважає 
російську мову небезпечною, 

і публікує переклади з неї 

Обвинувачення видавництва Фоліо в неякісних перекладах

Декілька прихильних відгуків по 
книжкових групах про хорошу якість 

перекладів, а також відповідь 
Красовицького на інформаційну кризу, 

з поясненням політики видавництва 
щодо перекладів Коментар в дискусії про 

українські переклади

Фоліо видає книжки, перекладені з 
російської

Фоліо одним із перших почало 
перекладати сучасну літературу

За
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54%

204
22%

219
24%

негатив

нейтрал

позитив
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

ПРИ ЗНАЧНІЙ НЕГАТИВНІЙ ХВИЛІ, ПОМІТНИЙ І 
ЗНАЧНИЙ РІВЕНЬ ВИЗНАННЯ КА  

(Кількість публікацій)

Хвиля негативу до Книжкового Арсеналу починається на початку 2019 року з постів Мартіна Бреста та 
Олексія Бешулі, котрі заявляють в емоційній формі, що видавництва, які видають ветеранську літературу, 
недопущені до участі в Книжковому Арсеналі. Обидва пости мають емоційний фон, що має викликати 
жалість. Один пише про несприйняття ветеранської літератури в професійній спільноті, зверхнє ставлення 
до неї, другий заявляє, що Книжковий арсенал і загалом професійна спільнота невдячно ставляться до тих, 
хто їх захищав. Обоє дуже активно використовують емоційний посил, провокативні висловлювання, які 
мають викликати в лояльної авдиторії лють щодо опонентів.

Пізніше виходить стаття у виданні Новинарня, яка розповідає про те, що Книжковий арсенал, котрий 
відмовив ветеранам в участі, співпрацює з фондом Рози Люксембург – автор каже, що взяв цю інформацію 
з офіційної сторінки Арсеналу, з переліку усіх фондів і організацій, з якими співпрацює Арсенал. Далі автор 
стверджує, що цей фонд є підрозділом партії проросійської партії Die Linke. Інформація починає дуже 
активно поширюватись по соцмережах класичними способами – розгону в групах, поширенням порожніми 
акаунтами та емоційними перепостами, де КА звинувачують в сепаратизмі, роботі на Росію, а також 
згадують участь деяких представників команди КА в феміністичних організаціях та підтримку прайду. 

В цей час Арсенал веде контр-комунікацію, однак не говорить про фонд Рози Люксембург, а звертає увагу 
на професіоналізм команди та запускає флешмоб на свою підтримку, котрий має двосторонню дію, 
оскільки дає можливість активніше обговорювати проблему противникам КА в коментарях помітних 
блогерів, доносячи таким чином меседж про сепаратизм і роботу на Росію до ширшої авдиторії. КА не 
звинувачує нікого у відповідь, комунікація його порівняно слабка, щоправда, деякі його захисники діють 
агресивніше, заявляють, що видавництво Zалізний тато має дуже неоднозначну репутацію, і натякають на 
замовні інформаційні атаки, але про це говорять учасники, що мають невелику кількість підписників, і такі 
пости лишаються майже непоміченими.

Опоненти задають інтонацію дискусії, і після всіх звинувачень пишуть, що конфлікт вирішено, і хвалять КА 
як значну подію, що одразу підхоплює лояльна до них авдиторія, і КА отримує помітну хвилю позитиву. 

489

10

429

204

156

10

219

584

2

Ставлення до дій 
фігуранта

Ставлення до 
обвинувачувача

Ставлення до бренду

За
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

«ВІЙСЬКОВА» ТЕМА БІЛЬШЕ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ЧОЛОВІЧУ 

АВДИТОРІЮ
(Кількість контактів з авдиторією)

ТРАДИЦІЙНО НАЙБІЛЬШЕ ПОСТІВ У КИЄВІ, 
ТАКОЖ ТЕМА ЗАЧЕПИЛА ЗАХІДНІ РЕГІОНИ, НА 

СХОДІ ТА ПІВДНІ – МЕНШ ПОМІТНА 
(Кількість контактів з авдиторією)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
В конфлікті чоловіки були більш емоційними в фейсбук-
суперечках і репостах, вони називали організаторів КА 
некомпетентними частіше, ніж жінки, також вони 

називали їх сепаратистами та іншими образливими 
словами і закликали до активних дій (бойкот, фізична 
розправа над організаторами).
Суперечка пройшла майже включно в Facebook, у Twitter

були нечисленні перерости статті в виданні Новинарня зі 
звинуваченнями в співпраці з фондом Рози Люксембург 
та заява міністра у справах ветеранів про те, що вона 
стурбована конфліктом і долучиться до його вирішення, 
та пропонує провести зустріч обох сторін. 

В ТВІТЕРІ Є ТІЛЬКИ ПЕРЕПОСТИ ЩОДО 
СПІВПРАЦІ З ФОНДОМ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ 

ТА ЗАЯВА МІНІСТРА ПО ВЕТЕРАНАХ 
(Кількість контактів з авдиторією)

Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

181; 49%

261; 56%

89; 24%

100; 22%

101; 27%

103; 22%

0% 50% 100%

Жінки

Чоловіки

негатив нейтрал позитив
12; 92%

52; 80%

8; 80%

9; 82%

19; 79%

1; 8%

11; 17%

1; 10%

1; 9%

4; 17%

2; 3%

1; 10%

1; 9%

1; 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Схід

Київ і 
область

Південь

Центр і 
північ

Захід

465; 53%

24; 89%

201; 23%
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219; 25%

0% 50% 100%

facebook.com

twitter.com
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РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ВИДАВЦІ ТА РЕДАКТОРИ НАЙБІЛЬШ СОЛІДАРНІ В ПІДТРИМЦІ 
КНИЖКОВОГО АРСЕНАЛУ 

Ключові тези сторін
(Кількість публікацій)

БІЛЬШІСТЬ УЧАСНИКІВ ДИСКУСІЇ НЕ БУЛИ 
АКТИВНИМИ ЧИТАЧАМИ 

Ключові тези сторін
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
В скандал була залучена більшою мірою авдиторія, яка не 
пише про книжки, але цікавиться патріотичною і 

військовою темою. Щодо професійної авдиторії, яка брала 
участь у суперечці, то найбільш активно, закономірно, 
захищали Книжковий арсенал в спільноті видавців. 
Найбільш різкими і негативними були автори, частина з 

них і почала цю суперечку. В читацькій авдиторії хоча і 
був помітний рівень негативу – помітним також став і 
рівень позитиву та підтримки Арсеналу.

Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

4; 50%

8; 80%

7; 44%
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211; 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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блогер, 

журналіст

Автор
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редактор
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0

негатив
нейтрал
позитив

Кількість постів про 
книжки серед останніх 

30:

За
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 

НЕГАТИВ І ПОЗИТИВ У РЕПУТАЦІЙНИХ ФАКТОРАХ КНИЖКОВОГО АРСЕНАЛУ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОНКУРЕНТИ  

Репутаційний фактор
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Скандал має дуже негативний вплив на репутацію Книжкового арсеналу 
в обмеженому середовищі військових та націоналістів. Цей скандал має 
довгий «інформаційний хвіст». І через рік, і через два, щойно 
розпочинається підготовка до нових Книжкових арсеналів, у соцмережах 
згадується скандал з ветеранами, і найбільш поширені звинувачення – в 
неповазі до ветеранів, у роботі на Росію, в підтримці лівої ідеології. 
При цьому репутація іншої сторони конфлікту не постраждала майже 
зовсім. 
Під час скандалу можна виділити користь і шкоду для двох репутаційних 
факторів. 
Відповідальність – організаторів звинувачували в співпраці з Росією, в 
непрофесійності і неможливості якісно виконувати роботу, за яку вони 
відповідають, нерозумінні основних культурних векторів суспільства. 
Позитив у цьому факторі Книжковий арсенал теж отримує найбільшою 
мірою від опонентів – після переговорів вони змінюють тактику і 
заявляють, що КА – дуже важлива подія, яка має високий статус, 
професійну команду.
Також опоненти забезпечують позитив у факторі управління: після 
домовленостей з командою КА вони пишуть пости, простять репосту у 
своїх підписників та розкидають по групах, де хвалять КА, зокрема і в 
цьому факторі. Вони ж раніше створюють негатив у факторі постом про 
те, що готується зустріч з міністром у справах ветеранів, де КА 
звинувачують в поганому управлінні і незнанні ситуації в країні.

Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

357 28

213

213

Відповідальність Управління

позитив

негатив

За
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КА співпрацює з лівими 
організаціями і Москвою

КА невдячний, не цінує 
вереранів, що захищали 

нас від ворога

Організатори КА -
некомпетентні

Організатори КА -
сепаратисти

КА навмисне ігнорує війну В Ка - психічно хворі 
дегенерати

КА пасує перед тиском 
російського капіталу

Поширення статті з видання Новинарня, де ветеран 
О. Бешуля заявляє, що серед партнерів КА є фонд 

Rosa Luxemburg Stiftun, з чого робить висновок, що 
КА співпрацює з Росією, і саме в такому контексті це 

поширюється в соцмережах, більшість поширень 
мають дуже агресивний характер та містять заклики 

до активних дій

21

АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ

НАЙБІЛЬШ ВАГОМИМ СТАЛО ЗВИНУВАЧЕННЯ В «ЛІВИЗНІ» ОРГАНІЗАТОРІВ КА, ПРОРОСІЙСЬКОСТІ ТА ПІДТРИМЦІ ФЕМІНІСТИЧНИХ ОРГАНЗАЦІЙ  
(Кількість публікацій)

Заява про те, що КА пасує 
перед російським 

капіталом, поширюється в 
соцмережах з сайту zik

Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

Аргумент найбільш активно 
поширюється з посту О. Бешулі, 

котрий звинувачує КА в тому, 
що ветерани захищали його від 

ворога, а він цього не цінує 

Звинувачення при 
поширенні посту Мартіна 

Бреста про зустріч з 
організаторами КА, 

додаються заяви, що 
організатори не змогли 
зрозуміти справжньої 

цінності книг ветеранів, та 
що вони запропонували їм 

умови які, не підходять 
жодному видавництву 

Емоційні оцінки при 
поширенні різних 
постів ветеранів, 

найбільше – постів 
М.Бреста та О. 

Бешулі

Звинувачення йде разом 
з поширенням різних 
ветеранських постів, 
помітний блок, де для 

звинувачень 
використовують заяви 

Олега Шинкаренка, 
подаючи їх як позицію 

Арсеналу, хоча сам 
Шинкаренко в пості 

дотримується позиції 
опонентів 

В коментарях і 
репостах пригадують 

участь деяких 
організаторів в ЛГБТ-

прайді

За
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КА - авторитетна подія, 
військові книги повинні там 

бути

Команда КА - професіонали «Zалізний тато» має дуже 
неоднозначну репутацію

Проти КА йде інормаційна атака На КА презентується і 
продаєтьс багато літератури 

про війну і революцію

Книжки Корчинського - шлак

Аргумент захисників 
команди КА, котрі 

стверджують, що КА 
ретельно і 

професійно відбирає 
учасників 
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: ПОЗИТИВ

НАЙБІЛЬШ ПОМІТНИМ ПОЗИТИВОМ  СТАВ ТОЙ АРГУМЕНТ, ЯКИЙ ВИСУНУЛИ ОПОНЕНТИ НАПРИКІНЦІ СУПЕРЕЧКИ 
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Активна інформаційна хвиля в соцмережах підтримується 
аргументами опонентів, котрих основних три: невдячність, 
некомпетентність та співпраця з проросійськими лівими 
організаціями. Некомпетентність та невдячність 
тримались на емоційних постах О.Бешулі та М.Бреста, але 
набагато більшого поширення набув основний аргумент, 
який надав суперечці максимального розголосу –
звинувачення у співпраці з фондом Рози Люксембург, 

який називали проросійським, що підтримує феміністок. 
Обидва обвинувачення викликали особливо агресивну 
реакцію в патріотичному сегменті, почалися заклики до 
бойкоту події та фізичної розправи над організаторами. На 
цей аргумент КА не дав жодної відповіді. 
Інформаційний успіх забезпечений перш за все значною 
згуртованістю ветеранської спільноти і готовністю 
некритично поширювати інформацію задля захисту своїх. 
Подібної стійкості в середовищі літераторів не було.

Аргументи КА були надто поміркованими, а тому 
малопомітними в соціальних медіа, заповнених 
обуреними постами опонентів. Серед позитиву помітим 
стає тільки аргумент, який проговорюють опоненти після 
того, як відбулась домовленість з КА про участь, причому 
самі вони не озвучують його в пості, але озвучують ті хто 
поширює ці пости, а також коментатори, що беруть участь 
в обговоренні та дискусіях.

З цим аргументом – частина 
поршень посту про досягнення 

домовленості між КА та 
ветеранськими видавництвами, 
котрі були завершенням кризи 

Аргумент захисників КА, 
іноді вони додають, що 

інформаційна атака вигідна 
Росії 

Скандал з Книжковим Арсеналом та письменниками-ветеранами

Позиція Книжкового 
Арсеналу, оприлюднена 

на офіційній сторінці 

Емоційна заява одної з 
редакторок одного з 

українських видавництв 

Аргумент тих, хто розбирає 
суперечку з обох боків, іноді 
вони захищають ветеранів, 

однак додають, що 
видавництво має неоднозначну 
репутацію, і декілька скандалів 

у минулому 

Проти КА йде інформаційна атака На КА презентується і 
продається багато літератури 

про війну і революцію

За
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»

СОЦМЕРЕЖІ БУЛИ ДОСИТЬ ОДНОЗНАЧНИМИ 
ЩОДО В.КИРИЧЕНКА, А ТОЙ ВІДПОВІДАВ 

КАТЕГОРИЧНО І АГРЕСИВНО
(Кількість публікацій)

Видавництво “Наш Формат” позиціонувало себе як провідне українське видавництво нон-фікшн
літератури з патріотичними цінностями, зокрема, цілком відмовлялося від співпраці з РФ та 
російськими авторами. Інформаційна криза для видавництва почалась з посту екс-головної редакторки 
О.Дубчак, в якому вона оприлюднила деталі внутрішнього конфлікту стосовно видання книжки авторки 
російського походження Анчі Баранової «Коронавірус. Інструкція з виживання». В рамках цього 
наративу екс-співробітниця видавництва також оприлюднила факти специфічної робочої комунікації, 
зокрема, порівняння співробітників з індиками. Результатом стало звільнення топ-менеджменту 
видавництва, який в подальшому започаткував видавництво «Віхола». 

Меседж екс-головної редакторки був достатньо емоційний та залучив значну кількість коментаторів та 
поширювачів. Зрештою, обговорення змістилося з теми співпраці з авторкою російського походження 
на професійну етику спілкування та стиль управління у видавництві «Наш формат». Додались тези про 
В.Кириченка як малоадекватну людину, які поширились і на репутацію видавництва. Натомість, 
популярності набула теза, що у попередні три роки перед конфліктом «Наш формат» уособлювали Антон 
Мартинов (нині – видавництво «Лабораторія») та звільнений топ-менеджмент на чолі з О.Дубчак. Хоча 
ньюз-мейкерка надалі не продовжувала активної комунікації з цієї теми, інформаційні хвилі залучали 
все більше учасників з видавничого ринку. Власник видавництва вів агресивну контркомунікацію, де, з 
одного боку, наполягав, що це його видавництво, а з іншого – намагався повернути розмову до 
обговорення книжки.

Репутаційна криза довкола «Нашого формату» вийшла далеко за межі соцмереж та зібрала близько 20 
медіаповідомлень, в тому числі у провідних онлайн медіях: «НВ», «Українська правда», «Бабель», 
«Главком», «5 канал», «ТК 24», «Новинарня», «Громадське», «Тексти», «Захід.net». В соцмережах значно 
переважав негатив щодо В.Кириченка та його дій. Негатив також поширився на бренд видавництва 
«Наш формат». Натомість ініціатор публічної кризи О.Дубчак залучила переважну підтримку у 
соцмережах, що в подальшому вплинуло на формування лояльності і до новоствореного нею 
видавництва «Віхола».

285
76%

42
11%

47
13%

негатив

нейтрал

позитив

285

330

52

42

12

6

47

15

237

Ставлення до дій 
фігуранта

Ставлення до 
бренду

Ставлення до 
обвинувачувача
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ЖІНКИ БУЛИ БІЛЬШ СОЛІДАРНІ З О.ДУБЧАК, 
ЧОЛОВІКИ – ДЕЩО ЧАСТІШЕ З В.КИРИЧЕНКОМ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

НАЙАКТИВНІШИМИ БУЛИ КИЇВ ТА ЛЬВІВ
(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: 
Гендерні відмінності в обговоренні не надто значні, однак 
більша критичність з боку жінок пояснюється 
обвинуваченнями В.Кириченка в сексизмі щодо 
співробітниць, відтак, жінки частіше висловлювали 
солідарність з О.Дубчак.
Найгостріші баталії розвернулись у Facebook, в тому числі 
через те, що саме на цьому майданчику конфлікт набув 
публічності. Найбільше поширювали пости самої 
О.Дубчак, як ньюзмейкера ситуації. Ряд авторів та 
дизайнерів, які співпрацювали з «НФ», на кшталт 

Н.Підлісної чи І.Стронговсього, висловили підтримку екс-
співробітницям «НФ» та повідомили про розривання 
договорів або ж припинення подальшого співробітництва. 
На Youtube найвиразнішим проявом скандалу став етер
ТК 5 канал. В програмі В.Гайдукевича В.Кириченко
пояснював свій погляд на конфлікт, але меседжі з нього 
не набули значного поширення на інших майданчиках. В 
Telegram обговорення було досить слабке, переважно –
поширення Facebook-постів чи критичне обговорення дій 
В.Кириченка.  В Twitter спостерігалось саме розганяння 
тези про «вчинок справжніх українських патріотів» – так 

називали звільнення топ-менеджменту «НФ» через 
публікацію «російської книжки», а з іншого боку, в 
проросійських пабліках меседж про звільнення топ-
менеджменту подавався з сарказмом, російське 
походження авторки вказувалось, як надто дріб’язкова 
причина для скандалу. Схожа риторика була у 
«Вконтакте», де розганяли порядок денний проросійських 
медіа, що приписували О.Дубчак «печерний націоналізм».
Очікувано, найбільше уваги тема зібрала в Києві та 
області, оскільки всі дійові особи – кияни, а також на 
Заході, де найбільш популярні патріотичні цінності. 

В СОЦМЕРЕЖАХ АКТИВНО ПОШИРЮВАЛИ ДОПИС 
НЬЮЗМЕЙКЕРКИ 

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»
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РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ПОЗИТИВ ПОХОДИВ З ПРОРОСІЙСЬКОГО СЕГМЕНТУ 
ДОПИСУВАЧІВ ТА ВІД САМОГО В.КИРИЧЕНКА

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

НАЙБІЛЬШЕ МЕСЕДЖІВ СТВОРИВ САМ В.КИРИЧЕНКО ТА КОЛЕГИ 
З ВИДАВНИЧОЇ СФЕРИ – ВИДАВЦІ, ДИЗАЙНЕРИ, КРИТИКИ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: 
Незалежно від ролі на книжковому ринку, оцінка 
конфлікту серед дописувачів була досить однозначною. 
Більшість читачів, які переважно належать до виразно 
проукраїнського сегменту, досить гостро відреагували на 
спробу видавництва видати книжку авторки російського 
походження, сприймаючи ситуацію як «зашквар» та зраду 
тим патріотичним цінностям, які видавець декларував 
раніше. Сегмент читачів виявився досить чутливим до 
етичності видавця стосовно співробітників, частина 

навіть декларувала припинення купівлі книжок «НФ». 
Автори, дизайнери та колеги з книжкової галузі 
висловили більше солідарності зі співробітницями, 
зокрема, вказуючи, тут фокус був на неприпустимості 
такої комунікації зі співробітниками. В меседжах 
звертали увагу, що в креативних індустріях, зокрема 
книговиданні, капітал – це люди. 
Підтримка В.Кириченка також зафіксована, але вона була 
менш чисельною. Частково вона навіть ну була 
підтримкою, а лише критикою його опонентів: 

російськомовні дописувачі заявляли, що звільнятись 
через російське походження автора – це «печерний 
націоналізм». Прикметно, що ці дописувачі повністю 
ігнорували інший наратив – про специфіку робочої 
комунікації видавця з співробітниками. Інша частина 
підтримки була сформована навколо репостів позиції 
В.Кириченка, а також доповнена окремими постами різної 
тональності, серед яких помітною була підтримка з боку 
М.Шейка з «Видавництва старого лева».

Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: ПОЗИТИВ ТА КРИТИКА ОБВИНУВАЧУВАЧІВ

Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»

Сам Кириченко пояснює тезу в інтерв’ю 
В.Гайдукевичу про те що, видавництво 

дотувалось за рахунок інших бізнесів, зокрема і 
індичої ферми. Нечисленна підтримка від 

дописувачів про те що, видавництво заснували 
все ж не співробітники, а власник

Першим наратив задав М.Шейко, 
очільник видавництва ВСЛ. Згодом 

періодично спливала думка про те, що 
конфлікт надто збігся з постом 

А.Мартинова про заснування нового 
видавництва «Лабораторія». Наратив, 

про те, що це спосіб старого складу 
НФ «піти до конкурента»

Наратив задав сам В.Кириченко, 
намагаючись змінити акцент з 

порівняння співробітників з 
«індиками» на громадянство авторки, 
а також на те, що права не купувались 
у підсанкційного видавництва АСТ, а 

отримані напряму від авторки 

Однотипні російськомовні меседжі 
поширювались серед 

російськомовних акаунтів. 
Акцентувалась увага на ксенофобії 

О.Дубчак через «неправильну 
національність А.Баранової»,  що, за 

думкою авторів меседжу, є 
найкращою рекламою для книжки

Роман Кушнарьов звертає увагу, 
що «НФ» - це перш за все 

видавництво бізнес-літератури, 
вважаючи що авдиторія сама 

домислила ультра-праві цінності

25
21

5
2 1

Дубчак - закореніла націоналістка, якщо 
звільнилася через росіян

Анча Баранова  - американська 
науковиця російського походження

Бунт старих кадрів проти нового 
менеджменту

Власник має право звільняти 
працівників, які йому не подобаються

"Наш формат"  - видавництво бізнес-
літератури

КРИТИКУ КОЛИШНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НЕСПОДІВАНО ПІДХОПИЛИ ПРОРОСІЙСЬКІ АКАУНТИ, ЯКІ ПРИ ЦЬОМУ НЕ ЛАЯЛИ САМОГО 
В.КИРИЧЕНКА. ІНШІ АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИБОРУ АВТОРКИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ ЗАДАВАВ САМ ВИДАВЕЦЬ

(Кількість публікацій)
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ
Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»

142

102

6

"Наш формат" порушує обіцянку не співпрацювати з росіянами Кириченко системно порушував етику професійної комунікації Кириченко - малоадекватна "вата"

Меседж пішов від О.Українця, поєднує в собі і критичність до 
стилю комунікації видавця, і до видання книжки, яка виходила 
в підсанкційному видавництві АСТ. Узагальнення щодо стилю 
роботи, зокрема, пригадування попереднього бойкоту Yakaboo
від НФ саме з цієї причини. Євген Манженко розмірковує про 

зміну «Нашого формату» з відходом екс-співвласника 
А.Мартинова, узагальнюючи зміни в редакційній політиці

Наратив заданий О.Дубчак про ставлення власника 
видавництва до співробітників, системні приниження, образи 
та знецінення. Розвиток наративу про те, що читачі не можуть 

підтримувати видавництво, цінності якого не розділяють, 
зокрема і в контексті ставлення до співробітників. Наратив 

про те, що публічного скандалу можна було уникнути за 
коректнішої та тактовнішої комунікації

Меседжі про те, що «Наш формат» став «ИХ форматом»,  
зокрема, про те, що видання авторки російського 

походження порушує заявлені цінності принципового та 
патріотичного видавництва. В рамках наративу виникає 

багато сумнівів у якості книжки, розгортається 
порівняння текстів та вилучення згадок про російський 

бекграунд, акцентування на зміні стилю викладення

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Хоча криза початково була пов’язана з виданням книжки 
авторки російського походження, проте до обговорення 
одразу додалася тема сексизму та порушення робочої 
етики в комунікаціях, саме останній наратив став 
найбільш запам’ятовуваним у  конфлікті. 
Опоненти підняли питання, що порушення обіцянки не 
працювати з росіянами в будь якому вигляді фактично 

підважує домінуюче позиціонування видавництва  -
патріотичність та принциповість, наратив набрав обертів 
серед пропатріотичної авдиторії. На противагу їй, 
проросійська авдиторія використала цей факт як 
ілюстрацію «печерного націоналізму в Україні». 
Паралельно криза спровокувала обговорення цінностей у 
ставленні до співробітників та зрезонувала серед 
працівників креативної сфери, які підтримали поширення 

меседжів  О.Дубчак. Ця частина кризи була слабо 
прокомунікована з боку видавництв, меседж Кириченка 
про те, видавництво фінансувалось зі сторонніх бізнесів, 
зокрема індичої ферми, не отримав суттєвої підтримки. 
Варто додати, що позиція Кириченка фактично не була 
сепарована від бренду «Наш формат», тому негатив щодо 
власника досить суттєво зачепив і бренд видавництва.

НА ВИДАННЯ АВТОРКИ РОСІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В РОБОЧИХ КОМУНІКАЦІЯХ ВІДРЕАГУВАЛИ 
ОДНАКОВО ГОСТРО 

(Кількість публікацій)
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 

СКАНДАЛ ЗАШКОДИВ РЕПУТАЦІЇ ВИДАВНИЦТВА ЧЕРЕЗ 
ПЕРЕБИРАННЯ НА СЕБЕ ФУНКЦІЙ BRAND VOICE ЙОГО ВЛАСНИКОМ

Репутаційний фактор
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Конфлікт у першу чергу атакував репутаційний фактор «відповідальності», адже 
читачі та учасники ринку сприйняли рішення про видання авторки російського 
походження як зраду патріотичних цінностей, на яких, зокрема, будував своє 
позиціонування «Наш Формат». Саме цього репутаційного фактору стосувалася і 
контркомунікація: вочевидь, власник вважав за важливе спростувати 
обвинувачення саме з цього фактору, а не з інших.
Майже така сама кількість публікацій критикувала і репутаційний фактор «умови 
праці», і меншою мірою – «управління», оскільки інформація про специфічну 
корпоративну культуру зрезонувала у значної кількості як працівників 
книговидавничої сфери, так і креативної сфери загалом, багато з яких 
повідомляли про себе як читачів книг «Нашого формату». Вони висловлювали 
різкий протест проти такої форми комунікації та ставлення до людського 
капіталу. Меседж самого Кириченка про те, що він – власник, і сам визначає 
корпоративну культуру, не знайшов значної підтримки у залучених дописувачів.
Оскільки конфлікт стався між топ-менеджментом та власником «Нашого 
формату», то функція Brand voice автоматично перейшла саме на В.Кириченка. 
Тому негатив щодо нього, який виник через хибну корпоративну культуру, 
поширився і на бренд «Нашого формату»: читачі висловлювали незгоду з 
цінностями видавця і намір припинити купувати книжки видавництва.
Позитив за фактором «продукти» виник у проросійському сегменті – різкий 
протест проти видання книжки з боку екс-головної редакторки О.Дубчак, яку 
фактично охрестили «печерною націоналісткою», в російськомовному сегменті 
дописувачі сприйняли як свідчення якості книжки. Негатив тут походив від 
пропатріотичного сегменту, часто – в додаток до фактору «відповідальність»: 
дописувачі звертали увагу на зміну стилю написання, вилучення посилань на 
російські корені, іноді – сумнівний зміст з погляду доказової медицини. 

Скандал зі звільненням менеджменту видавництва «Наш формат»
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 

ТЕМА МАЄ ЧИМАЛУ ЧАСТКУ НЕЙТРАЛУ, ОСКІЛЬКО ДО НЕЇ 
ВКЛЮЧЕНО БАГАТО ПОВІДОМЛЕНЬ, ДЕ ФІГУРАНТИ СКАНДАЛУ 
ПРОСТО ЗГАДУВАЛИСЯ ПОРЯД: ТИМ ПІДКРЕСЛЕНО, ЩО ТВОРИ 

ШИЯН ТА ГОРІХА ЗЕРНЯ НЕ ЛИШЕ ПРОТИСТАВЛЯЛИСЯ
(Кількість публікацій)

Роман Г.Шиян «За спиною» вийшов до «Книжкового арсеналу – 2019», що збіглося з 
виданням роману «Доця» Т.Горіха Зерня. Обидва романи зачіпали питання сучасного 
жіночого образу та осмислення впливу війни на Сході України на життя жінки. Романи 
постійно потрапляли на чільні місця рейтингів та конкурсів, що спровокувало їх постійне 
протиставлення один одному. Дискусії тривали понад рік, з періодичним загостренням під 
час оголошення результатів конкурсів, відтак для аналітики взято період з 21.08.2019 до 
27.01.2021. 

Перший, більш позитивний пік уваги до роману прийшовся на вручення Європейської 
літературної премії у жовтні 2019, далі обидві авторки брали участь у розмові «FEMALE 
VOICES IN UKRAINIAN LITERATURE» під час Франкфуртського книжкового ярмарку – на ці дві 
події авдиторія реагувала більш нейтрально та навіть іноді позитивно, особливо в контексті 
присудження престижної європейської премії. Дещо гострішими стали дискусії під час 
потрапляння до короткого списку «Книга року BBC» (закінчення 2019 року), спокійніше - в 
списках книжок про війну (січень 2020) і далі розмови затихли аж до оголошення 
результатів Book Pitch - 2020 Одеського міжнародного кінофестивалю. Саме в рамках цього 
інформаційного приводу сталась найбільша хвиля критики роману та звинувачень у 
антиукраїнських настроях, пропагуванні «кремлівських наративів» тощо. Варто відзначити, 
що обговорення розгорнулось саме серед читачів, при цьому обидві авторки публічно не 
критикували одна одну та висловлювали взаємоповагу.

Г.Шиян спочатку уникала включення в дискусію, далі спробувала роз’яснити свою позицію з 
приміткою, що вона навряд чи буде почута опонентами, і оскільки ця комунікація була 
більше зроблена у формі коментарів під обговореннями, вона не мала суттєвих репостів чи 
поширень. 

Прикметно, що криза не зачіпала видавництв, у яких видавались авторки. 
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ В ЛІТЕРАТУРІ ОЧІКУВАНО 
СКОЛИХНУВ ДЕБАТИ САМЕ СЕРЕД ЖІНОК, ОДНАК 

ЧОЛОВІКИ ЧАСТІШЕ ВИСЛЮВЛЮВАЛИ ОСУД
(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КРИТИЧНІ МЕСЕДЖІ В ЦЕНТРІ ТА НА ПІВНОЧІ 
ПОХОДИЛИ ВІД РЕПОСТІВ КИЇВСЬКИХ ДОПИСУВАЧІВ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: 
Гендерний розподіл показав, що жінки були більш 
включені в тему, почасти тому, що твір зачіпав питання 
жіночого досвіду, тож був популярнішим серед читачок. 
Розподіл дискусій за соцмережами повторює загальні 
тенденції дискусій щодо книгочитання, проте в даному 
кейсі помітна ще більша концентрація саме на Facebook, 
тут же були і найбільш емоційні дискусії. 
Пік негативу прийшовся на присудження BookPitch-2020:  
дописувачі, які критикували книжку, вважали її 

антиукраїнською пропагандою, називаючи ганебною 
підтримку державним коштом антиукраїнських творів. 
Окремо авторці закидали бажання зловити «хайп» на 
воєнній теми, виставивши довколавійськове соціальне 
середовище в негативному світлі. 
У відповідь опонентам, авторка часом виправдовувалася, 
що її перше місце та друге місце «Доці» на конкурсі 
BookPitch – майже рівнозначні, проте прихильниці «Доці» 
цю тезу ней сприйняли. Інші меседжі Г.Шиян стосувались 
однобокості уявлення про роль жінки в суспільстві, що 
спровокувало жвавіші й емоційніші дискусії в коментарях. 

Позитивні меседжі поширились у контексті кількох 
премій, зокрема, номінації Women in Arts-2020 в галузі 
літератури, «Літакцент-2019», частину позитиву 
сформувала і Т.Горіха Зерня, привітавши гідну 
конкуренцію.
Традиційно, найактивнішими стали дописувачі з Києва, 
варто також зауважити що по регіонах репостили критику 
саме від київських дописувачів, зокрема, у Вінниці, 
Житомирі, Харкові та Запоріжжі. Позитив стосувався 
вручення премій та наявності цієї книжки в місцевих 
бібліотеках (Суми).

КРИЗА РОЗГОРТАЛАСЬ ЛИШЕ У FACEBOOK, ЗА 
МЕЖІ ЦІЄЇ СОЦМЕРЕЖІ КРИТИКА НЕ 

ВИХОДИЛА
(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 
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РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

НАЙБІЛЬШІ ДИСКУСІЇ ЩОДО РОМАНУ БУЛИ САМЕ СЕРЕД ЧИТАЧІВ, ПРОТЕ ЧАСТИНА 
З НИХ ОРИГІНАЛУ НЕ ЧИТАЛА, А КЕРУВАЛАСЬ ТЕЗАМИ З ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

НАЙГОСТРІШІ КРИТИЧНІ ДИСКУСІЇ РОЗГОРНУЛИСЬ СЕРЕД 
ДОСИТЬ ОБМЕЖЕНОГО КОЛА ДОПИСУВАЧІВ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Особливістю цього конфлікту є те, що почався він саме 
серед читачів, а авторки, яких протиставляли, натомість, 
були стриманими і не брали активної участі в дискусіях. 
Серед учасників можна виокремити три групи: 
поціновувачів роману «Доця» Т.Горіха Зерня, 
поціновувачів роману «За спиною» Г.Шиян, та групу 
читачів, які не протиставляли два романи, а скоріше 
говорили про саме явище переосмислення різних жіночих 
досвідів в українській літературі. 
З боку перших дописи були переважно емоційні, з аналізу 

видно, що досвід героїні «Доці»  більше збігався з 
досвідом чи внутрішнім світом дописувачів, але суттєво 
відрізнявся від світу героїні роману «За спиною», що і 
викликало загальне несприйняття. До критики найчастіше 
залучались цитати зі статті О.Чередник.
Читачі досить радикально критикували твір за поширення 
російської пропаганди, сепаратизму. Прикметно, що 
приблизно третина дописувачів відзначила, що не читала 
твір «За спиною», не планує, та керувалась лише думками 
рецензента. Опоненти досить болісно сприйняли той факт, 
що PEN-Клуб подав роман на Літературну премію ЄС?
вбачаючи в цьому пропаганду «втоми від війни». 

Попри закиди з боку прихильників Т.Горіха Зерня, група 
прихильників Г.Шиян не викристалізувалася як окремий 
сегмент, їхні думки часто збігалися з третьою групою, яка 
пробувала примирити сторони. Ключовим аргументом 
було те, що проговорення – це шлях до одужання, і що 
жіночі образи в українській літературі мають відходити 
від категорії «героїчних селянок».
Важливо відзначити, що ставлення до головної героїні «За 
спиною» не часто поширювалось на ставлення до 
авторки, саму Г.Шиян як письменницю не обвинувачували 
прямо в сеператистських настроях, чому, схоже, 
посприяла раніше сформована репутація. 

Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 

КРИТИКА ЗА РЕПУТАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ ЗАЛИШИЛАСЯ В 
ОБМЕЖЕНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ОДНАК БУЛА ЕМОЦІЙНОЮ І 

КАТЕГОРИЧНОЮ, В ТОЙ ЧАС ЯК ЗУСИЛЛЯ З ПРОСУВАННЯ КНИЖКИ, 
ХОЧ І ДАЛИ КРАЩЕ ОХОПЛЕННЯ, ОДНАК МАЛИ СЛАБШИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ ПЕРЕКОНАННЯ
Репутаційний фактор

(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
У цьому кейсі ми спробували залучити ширший контекст, і проаналізували не лише 
власне інформаційну кризу щодо книжки, але й взагалі всі згадування поруч з 
«антиподом» – Т.Горіха Зерня. В такому контексті помітно, що критика та звинувачення 
в антиукраїнській пропаганді не справили вирішального впливу на репутацію роману. 
Схвальні відгуки супроводжували і сам факт видання книжки Г.Шиян, і  її подальше 
представлення на провідних книжкових подіях, як-от на Франкфуртському книжковому 
ярмарку, що сприяло підкріпленню репутаційного фактору продукти, який стосується 
якості твору. Негатив за цим фактором звучав в рамках основного наративу щодо 
патріотичності твору – його критикували за затягнутість, «картонність» персонажів, 
однобокість та надмір фізіологізму.
Репутаційний фактор лідерства майже цілком позитивний, чому сприяла перемога 
роману в ряді премій, зокрема Європейській літературній премії, першого місця на 
BookPitch Одеського міжнародного кінофестивалю, премії «Літакцент-2020». Кожна з 
таких подій стала ще помітним інформаційним приводом на книжковому ринку, а 
відтак сприяла формуванню позитивного іміджу твору.  
Єдиний репутаційний фактор, де негатив переважав – це відповідальність: саме до 
нього належать дискусії щодо домінуючого наративу твору, його суголосність з 
проросійським меседжами, промоцію за державної підтримки негативного ставлення 
до АТОвців.
Жіночі образи двох романів, «За спиною» та «Доця», очікувано, зачепили саме жінок, 
тож, можливо, найбільш емоційно полярні висловлювання сформувалися через те, що 
авторки дописів емоційно асоціювали себе з головними героїнями одного чи другого 
роману. 

Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 

23 1 21

73

51

13

Продукти Лідерство Відповідальність

позитив негатив

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

33

АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ
Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 

Меседж пішов від Максима Петренка, оцінка книги 
як антиукраїнської пропаганди та критика 

спрямування «За спиною» на Літературну премію ЄС 
через пропагування описаного в книжці ставлення 

до військових. Доповнення дискусії про те, що 
образ героїні – це агітка, а твір – це пропаганда 

через історії героїв, яким співчувають

Поширення посту К.Тумаєвої з критикою 
вручення премії «BookPitch», звинувачення у 
негероїчному зображенні АТОвців та війни, 

звинувачення у тому, що це збігається з 
наративом проросійських блогегів, які 

дискредитують ветеранів. Висновок, що це не 
«інший погляд на війну», а сепаратистський, і 

такі книжки видавати в Україні не можна, 
особливо поки триває війна

Порівняння цитат та 
співставлення твору з поведінкою 
І.Киви та ОПЗЖ під посольством 

США, з меседжами О.Шарій. 
Висновок: цитати з твору схожі на 

меседжі російської пропаганди 

Продовження наративу 
протиставлення романів «За 

спиною» та «Доця» через премію 
«Літакценту».  Меседжі: хибний 

вибір журі, нудність тексту, надто 
обтяженого психологізмом та 

фізіологією. Натомість, «Доця» –
більш правдоподібний твір

Протиставлення 
феміністичності романів, 

розрізнені коментарі з 
суб’єктивною оцінкою про те, 

що  «Доця» – більш 
феміністичний твір, а отже, 

премії мали бути їй

Полеміка з дописом  О.Луцишиної про те, що 
Шиян відобразила у творі т.зв. "середній 

клас". Роздуми про те, що книжка урівняла 
поняття «середній клас» і «вата», Висновок, 

що роман  - не художка , а пропаганда  
наративу «какаяразніца» і «втоми від війни» 

як суспільної норми

Коментар Г.Скоріної про те, що 
розпіарений роман починає 

сприйматись як єдино 
правильний, що 

підтверджується 
різноманітними преміями. 

Меседж про те, що зараз це 
токсично, бо нівелює роботу 

військових, волонтерів, тих хто 
чекає, а легалізує «ватний 

прошарок»

14

9

3 3 3 2 2 1

Антиукраїнська 
пропагандистська книга

"За спиною" -
сепаратиський твір

Російська пропаганда "Доця"  - більш 
феміністичний твір

Хибність протиставлення 
романів через зміщення 

акцентів

"За спиною" - дуже 
переоцінений твір

"За спиною" пропагує 
російський наратив 

"какая разніца"

"За спиною" нівелює 
внесок військових

Євген Лір, коментуючи статтю «Читомо» 
про скандали на книжковому ринку, 

зауважує що зводити негатив навколо «За 
спиною» лише до протиставлення з 

романом «Доця» – це зміщення акцентів з 
антиукраїнського твору на питання 

конкуренції

НАЙБІЛЬШ ЗАГОСТРЕНО КОМЕНТАТОРИ СПРИЙНЯЛИ ОБРАЗ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ ТА ЇЇ СВІТОГЛЯД, НАЗИВАЮЧИ ЇЇ АНТИУКРАЇНСЬКОЮ 
ПРОПАГАНДОЮ. НАЙПОМІТНІШИМИ КРИТИКАМИ ВИСТУПИЛИ Є.ЛІР, М.ПЕТРЕНКО, К.ТУМАЄВА

(Кількість публікацій)

«За спиною» –
сепаратистський твір

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

34

АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: ПОЗИТИВ

НАЙВАГОМІШИЙ АРГУМЕНТ ДАЛА О.ЛУЦИШИНА, ЯКА НАЗВАЛА ТВІР ФОРМОТВОРЧИМ ДЛЯ ГОЛОСУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ. ПРИКМЕТНО, 
ЩО ЦЕЙ АРГУМЕНТ СПРОВОКУВАВ ЗАГОСТРЕННЯ КРИТИКИ СЕРЕД ОПОНЕНТІВ. ЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ БУЛА ВАГОМИМ 

ФАКТОРОМ ДЛЯ РЕПУТАЦІЇ «ЗА СПИНОЮ» 
(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  Хоча роман «За 
спиною» отримав Літературну премію ЄС, що частиною 
дописувачів було сприйнято як вагомий аргумент щодо 
якості твору, проте саме цей факт викликав шквал 
критики: мовляв, образ головної героїні та її ставлення 
до війни та АТОвців тепер матиме поширення як 
домінуючий наратив. Опоненти різко негативно 

коментували канву твору та історію головної героїні, 
вбачаючи в цьому антиукраїнську пропаганду; 
порівнювали цитати з твору з меседжами О.Шарій та 
І.Киви, роблячи висновок, що твір повторює російські 
наративи.
На підтримку роману наратив задала письменниця 

О.Луцишина, яка опублікувала рецензію в своєму блозі 
на Facebook, з меседжем про те, що роман став голосом
середнього класу, що викликало ще одну потужну хвилю 
негативу з патріотичним фреймінгом. Критика тексту 
вже поширилась на критику середнього класу, який, 
мовляв, «втомився від війни», і якому «какаяразніца».

Поширення інформації про присвоєння 
роману «За спиною» Європейської 
літературної премії, меседжі про її 
участь у читанні FEMALE VOICES IN 

UKRAINIAN LITERATURE у Франкфурті 
Baubocom Aspera розмірковує над тим, що 

авторка наважилася зробити головну 
дійову особу дуже антипатичною, чим аж 
надто зворушила патріотично-патетичну 

спільноту. Розвиток думки, що у романі –
цікаве побутоописання, з живими 

персонажами

Роздуми про завищені вимоги до «живої 
людини», сама авторка роздумує над тим, 

що навіть і в книжці, на думку критиків, 
усі мають бути героями, і навіть думати 

правильно. Роздуми про те, що 
відбувається переслідування інакшості. 

Суперечка щодо книги Гаськи Шиян «За спиною» 

Розгорнута рецензія Оксани Луцишиної, 
в якій прозвучав один з ключових 

меседжів дискусії – роман як голос 
середнього класу. Меседж про те, що 
середній клас нарешті виробляє мову 

самоопису2

1 1 1

"За спиною" отримала Літературну премію ЄС "За спиною" пропонує альтернативний погляд 
на жінку

Г.Шиян наважилась зробити головну героїню 
антипатичною

"За спиною" - голос середнього класу
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИЗ НА РЕПУТАЦІЮ УЧАСНИКІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ
Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про сексуальність для дітей 

ЗНАЧНА ЧАСТИНА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРОСТО 
ІНФОРМУВАЛИ ПРО ПОДІЇ, А НЕ ЗАСУДЖУВАЛИ. 

ЯКБИ НЕ ПРОРОСІЙСЬКІ КАНАЛИ, ТО НЕГАТИВ БУВ 
БИ ПОРІВНЮВАНИЙ З ПОЗИТИВОМ

(Кількість публікацій)
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Репутаційну кризу видавництва «Книголав» спровокувало видання книги шведського письменника та 
секс-педагога Інді Чавеса Переса «Повага. Хлопцям про любов, секс та згоду». Книга мала вийти в 
травні 2021, у березні її вже переклали та готували до друку, коли ситуація несподівано загострилася. 

На початку березня Юлія Ярмоленко, спеціалістка з секс-просвіти, у своєму stories в Instagram 
повідомила, що редагувала цю книгу. Вона заявила, що її «в Україні не можна видавати в тому вигляді, 
в якому вона вийшла у Швеції та США», а «текст треба переписати». Вона також додала, що «автор 
з цим погодився», та про те, що «розділ про секс з хлопчиками буде повністю видалений». 

7 березня перекладачка з шведської Анна Топіліна, яка для «Книголаву» працювала з книгою, 
оприлюднила інформацію про те, що до неї звернулось на видавництво за переукладанням договору 
про авторські права на переклад, звідки стало зрозуміло, що вони збираються внести суттєві правки 
щодо змісту. Далі вона опублікувала скріни stories Ю.Ярмоленко з інформацією про те, що з книжки 
хочуть видалити розділи про ЛГБТ-стосунки, назвала це «цензурою», звинуватила видавців у 
гомофобії та порушенні авторських прав. Далі Топіліна звернулась до автора, який вже у Twitter 
висловив протест проти будь-яких змін до тексту. Емоційний допис перекладачки залучив сотні 
коментарів, пізніше вона повідомила, що вони порозумілись з Ю.Ярмоленко, але з видавництвом 
конфлікт лишався.

«Книголав» вийшов на пряму комунікацію, пояснивши в Facebook, що йдеться лише про «можливу 
адаптацію певних абзаців тексту», на яку видавництво «отримало офіційну згоду у правовласників», 
проте це ще не було узгоджено з автором. Пізніше очільниця видавництва С.Павелецька вказала, що 
без погодження з автором книга не вийде. Позиція видавництва про те, що текст вимагає 
пристосування до українських реалій, в тому числі рівня безпеки та толерантності, теж знайшла відгук 
у дописувачів. 

Скандал вийшов далеко за межі соцмереж та отримав медіавідображення в ряді ключових ЗМІ, таких, 
як «НВ», BBC, «Главком», «Обозреватель», «Страна», «Знай», «Заборона», «Дніпро.Info», та став 
приводом для інформаційної атаки з боку проросійських видань і блогерів, що, на протилежність 
первинним критикам видавництва, звинувачували його у пропаганді гомосексуалізму.

За
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

СЕРЕД ЖІНОК СПОСТЕРІГАЛАСЬ БІЛЬША 
ЕМОЦІЙНА ВКЛЮЧЕНІСТЬ У КОНФЛІКТ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

НАЙАКТИВНІШИМИ БУЛИ ДОПИСУВАЧІ З 
КИЄВА ТА ХАРКОВА

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Гендерний розподіл в обговоренні кейсу майже 
збалансований: і чоловіки, і жінки виявляли активність. 
Проте досить значна відмінність у реакціях – жінки більш 
критично поставились до кейсу, але й позитиву серед низ 
було більше. Почасти це пояснюється тим, що 
перекладачка А.Топіліна є блогером, популярним саме 
серед жіночої авдиторії.

Найгостріші суперечки, очікувано, розгорнулися у 
Facebook, та й публічності ситуації надав допис А.Топіліної
саме у цій мережі, хоча апелювала вона до інформації, 
оприлюдненої в Instagram-stories Ю.Ярмоленко. Надалі 
найбільші баталії розгорнулись під дописами А.Топіліної, 
під відповідями видавництва та під репостами активних 
читачів. Хвилю критики видавництва в Telegram
спровокував автор, І.Ч.Перес, який висловив незгоду з 
редактурою тексту без його відома. Досить висока 

підтримка сформувалась лише в Telegram, де репостили 
лінки з проросійських сайтів на кшталт «Страни», які 
підтримали небезпеку писати про використання сторонніх 
предметів як секс-іграшок. Окрім того, саме цей кейс 
помітно обговорювався у російських соцмережах.
За регіональним розподілом, найбільш активними були 
дописувачі з Києва та з Харкова, що, можливо, частково 
зумовлено тим, що Ю.Ярмоленко живе в Харкові.

ПОЗИТИВНІ ДОПИСИ СУПРОВОДЖУВАЛИ ПЕРЕВАЖНО  
ПЕРЕДРУК З ПРОРОСІЙСЬКИХ МЕДІЙ
(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про сексуальність для дітей 

75; 45%

35; 21%

61; 37%

115; 70%

30; 18%

15; 9%

0% 50% 100%

Жінки

Чоловіки

негатив нейтрал позитив 104; 46%

1; 25%

9; 14%

4; 25%

1; 5%

96; 42%

3; 75%

42; 100%

33; 51%

9; 56%

20; 95%

1; 100%

28; 12%

23; 35%

3; 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

facebook.com

instagram.com

ok.ru

telegram.me

twitter.com

vk.com

youtube.com

28; 90%

24; 63%

2; 40%

1; 50%

2; 40%

3; 10%

14; 37%

3; 60%

1; 50%

3; 60%

0% 50% 100%

Схід

Київ і 
область

Південь

Центр і 
північ

Захід

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

37

РОЛЬ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ ТА АКТИВНІСТЬ УЧАНИКІВ ОБГОВОРЕННЯ 

ЧИТАЧІВ ОБУРИВ І САМ ФАКТ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ 
ПРАВ, І ВІДСУТНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ЛГБТ-СФЕРИ

(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

ЧИТАЧІ, ЯКІ ЗАХИЩАЛИ ЦЕНЗУРУВАННЯ ТЕКСТУ, 
ЧАСОМ ПИШУТЬ ПРО КНИЖКИ – САМЕ У ЦЬОМУ 

КЕЙСІ ПОМІТНА РІЗНИЦЯ У РОЗПОДІЛІ
(Кількість та частка дописів у загальній вибірці)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Найгостріші дискусії точились серед категорії читачів, при 
цьому можна виокремити три напрямки критики. Перший 
стосувався самого змісту книжки, тези про розробку 
ануса морквою супроводжувались яскравими емоційними 
вигуками «И это хотят дать нашим детям», «Ад и треш». 
Варто означити що найбільше засудження розділ книжки 
про ЛГБТ-стосунки викликав у російськомовних акаунтах, 
і критики не зважали на те, що видавництво збиралося 
розділ викинути. Що ж до решти авдиторії, то там частіше 
траплялася критика небезпеки використання саме моркви 

та інших сторонніх предметів, а не критика явища ЛГБТ.
Другий напрям засуджував спроби цензурувати текст, 
уникання гострих теми видавництвом та гомофобії. Цей 
наратив розповсюджувався серед авдиторії А.Топіліної, 
дотично залучаючи в дискусію профеміністичні спільноти. 
Третій сегмент критики стосувався порушення авторських 
прав – видавництво звинувачували в зумисному введенні 
в оману House of Europe – ґрантодавця перекладу. 
Автори, видавці, редактори та спеціалісти, дотичні до 
книжкової галузі, переважно зберігали нейтралітет. Перші 

дві категорії переважно сперечались у Twitter про те, для 
чого взагалі видавництво купило авторські права на таку 
дискусійну книжку. Серед блогерів гостра суперечка 
вийшла в дописі блогерки Ганни Гриценко, яка звернула 
увагу на причини набуття публічності скандалу – спроби 
отримати від перекладача права на переробку тексту. 
Дописувачі, дотичні до книжкової галузі, блогери та 
журналісти скоріш намагались розібратись в ситуації, 
вони достатньо прислухались і до А.Топіліної, яка 
оприлюднила кейс, і до Ю.Ярмоленко, і до видавництва та 
його очільниці С.Павелецької.
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РЕПУТАЦІЙНІ ФАКТОРИ 

ВИДАВНИЦТВО ДОСИТЬ СЛАБКО ПРОТИДІЯЛО ІНФОРМАЦІЙНІЙ 
КРИЗІ, ЙОГО ВІДПОВІДЬ НЕ ЗІГРАЛА ВИРІШАЛЬНОЇ РОЛІ У 

ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
Репутаційний фактор

(Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Конфлікт найбільше зачепив два репутаційні фактори: самої книги як продукту та 
відповідальності за сексуальну просвіту дітей та формування толерантності в суспільстві. 
Репутаційний фактор відповідальності видавництва найбільше постраждав внаслідок 
оприлюднення інформації про спробу внести правки в авторський текст щодо розділу для 
ЛГБТ-підлітків. Відтак, частина залучених коментаторів гостро відреагувала на спробу 
видавництва уникнути незручної теми і «приховування» проблеми ЛГБТ-підлітків. Інші, 
попри відмову видавництва, вбачали у виданні книжки пропагування ЛГБТ-цінностей. 
Щоправда, цей другий тип критики мало фокусувався на бренді видавництва. Позитив за 
цим фактором сформували дописи, автори яких вбачали вияв відповідальності 
видавництва за здоров’я та безпеку підлітків, враховуючи як медичні фактори, так і 
рівень толерантності в українському суспільстві.
За репутаційним фактором продукту критика переважала, критикували сам факт видання 
такої книги в Україні – як у російськомовному сегменті, завдяки увазі проросійських 
медій, так і серед україномовних дописувачів, які залучали тези релігійного характеру. 
Позитиву у цей фактор додали дописи, які акцентували увагу на тому, що загалом 
збільшується кількість книжок про сексуальну освіту, що сприяє зростанню 
толерантності.
Фактор управління отримав суцільний негатив, пов’язаний з порушенням авторських прав 
на текст, спроб коригувати переклад та порушувати зобов’язання перед ґрантодавцем. 
При цьому House of Europe не виходив на комунікацію у зв’язку з конфліктом.
Загалом, скандал позначився досить негативно на репутації видавництва «Книголав» та 
підважив його репутацію як прогресивного та такого, яке своєю місією заявляло про 
створення книжок для людей, які прагнуть змінювати себе та світ навколо.

Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про сексуальність для дітей 
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Це загроза здоровому 
вихованню і українському 

суспільству

Це порушення прав 
інтелектуальної власності 

та договору

Розділ про ЛГБТ дуже 
потрібний українською

Некоректно залучати 
гомофобів до редактури 

інклюзивної книги

У видавництва дефіцит 
авторів

До таких книжок треба 
запрошувати експертів/ок з 

ЛГБТ-спільноти

Видавництво цікавлять 
тільки гроші

39

АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: НЕГАТИВ 

НАЙГОСТРІШЕ АВДИТОРІЯ ВІДРЕАГУВАЛА НА САМ ФАКТ ІСНУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 
ЛГБТ-ПІДЛІТКІВ 

Кількість публікацій)

Теза розганялась по месенджерах з 
посиланням на статтю проросійського 

видання «Страна», з додаванням 
емоційного супроводу «таке пропускати 

не можна». Подібний аргумент 
застосовувася і у «Вконтакте»

Продовження тези про 
некоректність залучення 

редакторів з гомофобними
поглядами, натомість варто 

долучати спеціалістів з ЛГБТ-
спільноти

Теза про те, 
що книжку 
видали від 

нестачі 
авторів у 
своєму 

сегменті

Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про сексуальність для дітей 

Теза фігурувала у Facebook та 
стосувалась питання порушення 

авторських прав, цілісності тексту 
та поваги до роботи перекладача 

та автора. Теза про те, що 
внесення змін до тексту потребує 

перепідписування договору з 
автором та перекладачем

Теза про те, що 
виключення розділу про 

ЛГБТ-стосунки не 
вирішує  проблему, а 
лише загострює, бо 

створює ілюзію 
неіснування ЛГБТ

Теза про те, що наукова 
редакторка раніше була 
помічена в гомофобних

поглядах, а відтак, залучати її 
до редактури книжки з ЛГБТ-
розділом було непрофесійно

Теза про те, що 
«Книголав» перш за все 

орієнтується на 
прибуток, заради якого 

готові знехтувати 
окремими розділами

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ:  
Негативні аргументи загалом можна розділити на два 
напрямки. Найбільш масовий сформувався в обговоренні 
статті у проросійському виданні «Страна», активно 
поширювався як у «Вконтакте», так і в доповнених 
репостах статті в Telegram та Facebook. Найбільше 
емоцій було через поради застосування моркви, але й 
сам факт видання книжки з ЛГБТ-розділом для хлопців 

розцінювався як розбещення підлітків, залучались навіть 
тези про те, що на такі прецеденти варто звернути увагу 
РНБО – як на загрозу національній безпеці. Ці дописувачі 
були далекими від українського книжкового ринку.
Ближчі до цього ринку користувачі зважали й на технічні 
аспекти підготовки книжки. До «Книголаву» були питання 
про те, чому вони підписали договір, якщо були не 
впевнені у змісті, а, з іншого боку, залучили наукового 

редактора Ю.Ярмоленко, яку раніше ті ж коментатори 
помічали у гомофобних висловах. Через це видавництву 
закинули орієнтованість лише на прибуток і нехтування 
просвітницькою метою книжки, а з іншого боку –
нефаховість у підборі робочої групи: Ю.Ярмоленко
закидали відсутність медичної чи сексологічної освіти. 
Ця друга група аргументів не була спрямована проти 
видання такої книжки, а стосувалась коректності відбору 
книжок та формування команди. 

За
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АРГУМЕНТИ СТОРІН КОНФЛІКТУ: ПОЗИТИВ

НА ЗАХИСТ КОРЕКЦІЇ КНИЖКИ ДОПИСУВАЧІ АПЕЛЮВАЛИ ДО ВИСНОВКІВ АСОЦІАЦІЇ СЕКСОЛОГІВ ТА СЕКСОТЕРАПЕВТІВ ТА «КИЇВПРАЙДУ», 
ЯКІ НАГОЛОСИЛИ НА НЕБЕЗПЕЦІ ВИКОРИСТАННЯ ЛГБТ-СИМВОЛІКИ ПОЗА МЕЖАМИ СПІЛЬНОТИ 

Кількість публікацій)

КОМЕНТАР ЦЕНТРУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ: 
Позитивних аргументів було дещо менше, і вони мали 
менше поширення та свідчили переважно на користь 
видавництва «Книголав» та наукової редакторки 
Ю.Ярмоленко. Зокрема, на захист позиції видавництва 
виступили на сайті Асоціації сексологів та 
сексотерапевтів щодо шкідливості застосування 
сторонніх предметів замість секс-іграшок, а з іншого боку, 

поширювались меседжі самої Я.Ярмоленко з апеляцією 
до тез Київпрайду, які наголошують на ризикованості 
символіки ЛГБТ-спільноти у публічному просторі. Проте, 
дописувачі також наголошували, що Асоціація має 
сумнівну репутацію: вона неодноразово була помічена у 
гомофобності, Ю.Ярмоленко була дотична до неї раніше.
На захист видавництва спрацювала і його попередня 
репутація, як досить фахового та професійного, а ось дії 

перекладачки стосовно оприлюднення особливостей 
книжки часом розцінювали більш критично, вважаючи це 
порушенням договору з видавництвом. 
Більш загальними були роздуми про те, що ЛГБТ-цінності 
не узгоджуються з пріоритетними українськими 
цінностями та особливостями менталітету, щоправда, 
аргументів на користь цієї тези не наводилось.

Меседжі із поширенням статті на сайті Асоціації 
сексологів та сексотерапевтів про те, що 

застосовування моркви замість спеціальних 
пристроїв із секс-шопу може бути 

травматичним. Меседж про те, що тема статевої 
освіти набуває ознак «хайпової» та 

«прибуткової» Меседж про те, що репутація 
наукової редакторки 

Ю.Ярмоленко є більш вагомою та 
фаховою, ніж репутація 

перекладача

Теза про те, що непрофесійно вчинила 
перекладачка, оприлюднивши деталі 
тексту до його публікації. А також, що 

видавництво могло не знати всього 
змісту книжки до підписання 

договору

Скандал щодо книжки видавництва «Книголав» про сексуальність для дітей 

8

5
4

2
1

Поради про моркву небезпечні, 
добре, що їх викинули

В Україні інші цінності, тому 
добре,що розділ викинули

Порушення авторського права 
немає

Бути ЛГБТ в Україні небезпечно, 
тому добре, що розділ викинули

Ярмоленко має більший досвід у 
темі, ніж перекладач

Тези про те, що книжку варто 
було редагувати з урахуванням 

українського менталітету та 
цінностей, які не включають 

інклюзивність до ЛГБТ-
спільноти

Поширення тези Ю.Ярмоленко з 
аргументацією про небезпечність 
ЛГБТ-маршів в Україні, посилання 
на рекомендації Київпрайду щодо 

ризику демонстрації ЛГБТ-
символіки за межами спільноти

За
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МЕДІА-
ПОРТРЕТЗАПИТАННЯ ТА ГІПОТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ

RQ1. Як оцінка різних репутаційних факторів впливає на 
рішення про купівлю книжки: певного автора, 
видавництва, у певній мережі.

H1: Особа власника сильно впливає на бренд.

H2: жінки більш емоційно реагують на репутаційні 
кризи, а книжка – емоційна покупка.

RQ1А. Що важливіше: цінності чи якість продукту? Чи 

впливає проговорення якості продукту на лояльність до 
видавництва?

RQ2. Хто є лідерами думок, що впливають на вибір 
книжки.

RQ3. Чи мають читачі уявлення про репутацію авторів, 
видавців, розповсюджувачів?

RQ4. Чи є термін давності репутації? Як довго живе 

вплив репутаційних криз? 

RQ5. Чи впливає на ставлення факт вирішення проблеми 
і розв’язання конфлікту?

У другій частині ми замінили кейс з перекладами 
«Фоліо» на аналогічний, але вирішений коректно, кейс 
КСД, оскільки за методикою нам дуже був потрібен 
успішна репутаційна історія.

ЦІЛЬОВА АВДИТОРІЯ

1. ЧИТАЧІ*, що регулярно споживають книжкову
продукцію (як паперові, так і електронні та
аудіокниги) віком 30-60 років: читають не менше 5
книг на рік та купують щонайменше 1-2 книги на рік.

2. ЛІДЕРИ на книжковому ринку: лідери провідних
видавництв, організатори книжкових фестивалів,
найбільш авторитетні українські письменники та
відомі блогери.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Фокус-групові дискусії (ФГД) з ЧИТАЧАМИ
тривалістю, в середньому, по 2 години кожна. 
Кількість учасників кожної дискусії – 8 респондентів. 
Вибірка: 3 ФГД в різних містах України

2. Глибинні інтерв’ю (ГІ) тривалістю, в середньому, 90 
хв., з основними ЛІДЕРАМИ на книжковому ринку. 
Вибірка: 12 ГІ. 

Дати проведення польового етапу дослідження: 1 серпня 
– 7 вересня 2021 р.

*Для визначення даної авдиторії були використані 
результати загальнонаціонального кількісного 
дослідження «Читання в контексті медіа споживання та 
життєконструювання», проведеного компанією «Інфо
Сапієнс»  в серпні-вересні 2020 року для Українського 
Інституту книги

ЦІЛЬОВА АВДИТОРІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

За
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МЕТОДИКА: СПЕЦИФІКАЦІЯ ФОКУС-ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ 

No
ФГД

Профіль 
респондентів

Локація Стать Вік Освіта Якою мовою читають 
книги найчастіше

Частота читання Покупка книг Додаткові 
критерії

1 Читачі Київ
3 

чоловіки
+

5 жінок в 
кожній 

ФГД

30-60 років: 
в кожній ФГД 

50%: 
30-45 років 

та 
50%: 

46-60 років

MIX:

Середня, 
середня 

спеціальна 
та вища 
освіта

Переважно
українською мовою

Не менше 5 книг 
українською 
мовою на рік Хоча би 1-2 

рази на рік 
купують 
книжки 

В кожній ФГД :

50% читачів 
здебільшого 

художньої 
літератури 

та 
50% читачів 
здебільшого 
нехудожньої 
літератури

2 Читачі Львів
Переважно

українською мовою
Не менше 5 книг 

українською 
мовою на рік

3 Читачі Харків

Мова книжки не має 
значення, але позитивно 

ставляться до книг 
українською мовою та 
цілком допускають для 
себе перехід на читання 

книг переважно 
українською мовою в 

найближчі 1-3 роки

Не менше 5 книг 
на рік, мова не 
має значення

За
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МЕТОДИКА: СПЕЦИФІКАЦІЯ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ'Ю

No Профіль Назва видавництва\книгарні ПІ  та посада учасників інтерв'ю
1

Видавництва

Vivat Юлія Орлова, Директорка

2 КСД (Клуб сімейного дозвілля) Іван Лопатченко, PR-менеджер 

3 Наш формат Владислав Кириченко, Засновник

4 Ранок Віктор Круглов, Генеральний директор

5 ВСЛ (Видавництво Старого Лева) Мар'яна Савка, Головна редакторка та співзасновниця

6

Письменники

Макс Кідрук

7 Сергій Жадан

8 Андрій Кокотюха

9 Марина Гримич

10
Блогери

Олесь Барліг

11 Тетяна Гонченко

12
Організатори фестивалів

Оксана Хмельовська, кураторка програм із професійного розвитку
фестивалю «Книжковий Арсенал», співзасновниця та редакторка
культурно-видавничого проєкту «Читомо»

За
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Результати дослідження свідчать про те, що для читачів репутація є гарантією 
якості книжкової продукції. Тому вона перш за все проявляється в якості книг, -
текстів, палітурки, ілюстрацій тощо. А визначається публічністю, відомістю та 
авторитетом книжкового бренду на ринку. Для лідерів ринку репутація – це 
капітал бренду, який залежить від команди, яка створює продукт, від якості 
продукту, рівня сервісу та комунікації з читачами. Це створює відповідний імідж 
книжкового бренду серед читачів та закріплюється в цінностях і місії бренду. 
Вершиною репутації, як для читачів, так і для лідерів ринку є ДОВІРА до 
книги\видавництва\автора\книгарні тощо.

Характеристика ж респондентами ролі репутації саме на книжковому ринку дещо 
неоднозначна:

- З одного боку, в ідеалі репутація є важливою для будь-якого бренду та будь-
якого бізнесу. 

- З іншого боку, в українських реаліях репутація не має достатнього впливу ні на 
книжковому ринку, ні в суспільстві загалом. Це проявляється в тому, що 
фінансовий успіх гравців ринку не залежить від їхньої репутації, а негативні 
репутаційні кейси переважно не призводять до значного громадського осуду та 
суттєвої втрати авторитету на ринку. Репутаційні конфлікти привертають значну 
увагу переважно лише професійної спільноти та вузького кола регулярних 
читачів, майже не викликають інтересу ширшої авдиторії.

На думку лідерів ринку, недостатньо висока цінність репутації в українському 
суспільстві може бути зумовлено радянською спадщиною, знищенням 
української культурної та інтелектуальної еліти, яка якраз і формує ідеальні 

моделі репутаційної поведінки. Окрім того, репутація знецінена регулярними 
репутаційними скандалами в сфері політики, які не призводять до якихось 
негативних юридичних чи моральних наслідків для учасників даних конфліктів.

Тому в суспільстві загалом і на книжковому ринку зокрема нема чітких маркерів 
високої репутації, а бізнес та публічні персони переважно не ставлять собі за мету 
формування високої репутації. 

В книжковому бізнесі показово проявляється суб'єктивний та нестабільний 
характер репутації. Бо книжковий ринок надто залежить від зовнішніх чинників, 
від мінливих та не завжди прогнозованих смаків читачів. Тому передбачити 
ймовірні репутаційні втрати  в книжковому бізнесі досить складно. Окрім того, 
репутація може мати різний характер серед різних груп стейкхолдерів, тому 
узагальнений репутаційний показник може недостатньо адекватно відображати 
реальну ситуацію з репутацією того чи іншого гравця на ринку.

Додатковою важливою обставиною є той факт, що ринок української книги 
недостатньо сформований як вид бізнесу, немає чітко сформульованої та 
підтриманої учасниками ринку стратегії розвитку та єдиного розуміння ключової 
місії. На думку лідерів ринку, в Україні поки що нема достатньо масового попиту 
на книжкову продукцію, занадто низька вартість книжок, слабкі фінансові  
позиції книгарень, нема конкуренції на ринку, недостатньо сильних брендів, мало 
підтримки з боку медіа, слабкий інститут літературної критики. Все це не сприяє 
формуванню високої репутації як ринку загалом, так і ключових гравців на ринку.

КОРОТКО: СУТЬ І ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ За
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Видавництва та автори, на думку респондентів, мають вирішальний вплив на 
репутацію на ринку, оскільки саме вони створюють продукт та просувають його 
серед читачів, є головними гравцями в книжковому бізнесі.

Значний вплив на ринку мають і книгарні, перекладачі, редактори, громадські та 
державні інституції, читацькі спільноти, книжкові форуми\фестивалі. Репутація 
ринку формується діями всіх його учасників і потребує розробки чітких маркерів 
високої репутації кожного з учасників.

Більшість учасників дослідження схиляються до думки, що найбільший влив на 
репутацію з класичних (якими послуговуються фахівці в сфері репутації) факторів є 
якість книг, відповідальність за громадську реакцію та за суспільні наслідки від 
публікації книги, і особистість автора\видавця. На другому місці – лідерство на 
ринку та здатність автора\видавництва до інновацій. І найменший вплив на 

репутацію мають такі чинники як умови праці та фінансовий успіх. 

Якщо ж порівнювати важливість якості книг (тексту, палітурки, паперу тощо) та 
цінностей, які доносяться книгами, то більшість респондентів вважають, що обидва 
чинники є однаково важливими, але якість переважно є першочерговою. Цінності -
надто суб'єктивний чинник і можуть залишитися невідомими читачам, якщо через 
неякісну палітурку, невдалий текст тощо споживач не прочитає книгу.

Але дані висновки потребують підтвердження результатами кількісного 
дослідження, оскільки метод якісного дослідження дозволяє сформулювати 
гіпотези, але не дає можливості заміряти вплив факторів конкретними кількісними 
показниками. 

КОРОТКО: СУТЬ І ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

47

ВИДАВНИЦТВА
Учасники дослідження вважають, що для видавництв найважливішими факторами 
репутації є:

• Якість книг

• Відповідальність

• Особистість власника\авторів

• Фінансовий успіх

Ефективними ж драйверами репутації є:

• Формування сильного бренду на ринку

• Адекватна громадянська позиція

• Розуміння потреб читачів, активна комунікація з читачами

• Успішний маркетинг

• Вдале позиціонування

• Активний PR

До видавництв з високою репутацією більшість читачів та лідерів ринку віднесли: ВСЛ, 
А-ба-ба-га-ла-ма-га, Vivat, Наш формат, КСД, Ранок. Маркерами репутації даних 
видавництв є довга історія на ринку, висока якість та широкий асортимент книг, 
відповідність трендам та попиту на ринку, харизматичні керівники\засновники,  
комерційний успіх, чітка проукраїнська позиція. Сукупність цих маркерів викликає до 
них найбільшу довіру серед різних груп стейкхолдерів.

КОРОТКО: ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ ГРАВЦІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ

АВТОРИ
Респонденти вважають найважливішими факторами репутації авторів:

• Якість книг

• Особистість автора

• Відповідальність

• Здатність до інновацій

• Лідерство

Ефективними ж драйверами репутації авторів є:

• Публічність, «медійність» персони

• Громадянська позиція

• Пряма комунікація з читачами

• Унікальні емоційні маркери іміджу

• Співпраця з авторитетними видавництвами

• Кількість книг, великі наклади, екранізація творів, активна промоція книг

• Участь в соціальних проєктах, колабораціях з медіа

• Перемоги в престижних конкурсах, отримання відомих премій

Авторами з високою репутацією, на думку багатьох учасників дослідження, є: Ліна 
Костенко, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Василь Шкляр, Юрій Андрухович, Лесь 
Подерв’янський, Юрій Іздрик, Макс Кідрук, Ірена Карпа. Це відомі, переважно публічні 
письменники з чіткою проукраїнською позицією, сильною особистою харизмою, які 
мають значний внесок в розвиток української літератури. Сукупність цих маркерів 
сприяє формуванню авторитету цих авторів серед читачів та громадськості загалом.

За
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КНИГАРНІ
Учасники дослідження вважають, що для книжкових магазинів найважливішими 
факторами репутації є:

• Якість книг, які продаються в книгарні, та широкий асортимент книг

• Відповідальна громадянська позиція книгарні: відмова від продажу книг 
видавництв, які перебувають під санкціями, пропаганда української книги

• Здатність до інновацій, - використання новаторських форм комунікації з читачами 
та сучасних методів стимуляції продажу книг

Ефективними ж драйверами репутації книгарень є:

• Унікальне позиціонування

• Вдале розташування, затишна атмосфера в магазині

• Ефективний маркетинг та доступна для читачів вартість книг

• Професійні продавці-консультанти

• Проведення різних громадських заходів, презентацій книг тощо

• Зручний онлайн-магазин та взаємовигідна співпраця з видавництвами

До книгарень з високою репутацією респонденти переважно відносять книгарню 
Yakaboo та Книгарню Є, які є основними гравцями серед розповсюджувачів книжкової 
продукції. Їхня популярність серед читачів обумовлюється і такими маркерами високої 
репутації, як широка відомість, значний внесок в розвиток української книги. 

Проте через карантин значна частина книгарень збанкрутіла, що стало серйозним 
викликом для ринку загалом. Одним зі способів вирішення нинішньою кризи в сфері 
дистрибуції книг, на думку експертів, є книжковий ребейт, який допоможе книгарням 
витримати скрутні часи, детінізувати бізнес, та сприятиме розвитку української книги.

КОРОТКО: ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ ГРАВЦІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ

ПЕРЕКЛАДАЧІ
Учасники дослідження вважають, що для перекладачів найважливішими факторами 
репутації є:

• Якість перекладу

• Відповідальність за переклад

• Фінансовий успіх перекладеної книги

Ефективними ж драйверами репутації перекладачів є:

• Високий рівень професіоналізму, фаховість

• Співпраця з авторитетними видавництвами

• Публічність, відомість серед читачів

• Отримання відзнак, винагород 

• Добрі контакти з міжнародними видавництвами, вміння вибудовувати з ними 
ефективну комунікацію

Проте читачі майже не звертають увагу на прізвище перекладача, а в разі неякісного 
перекладу репутаційні втрати серед читацької авдиторії має переважно видавництво, 
а не перекладач.
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СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

ЧИТАЧІ:
Розвиток гаджетів та соціальних мереж витіснив книгу як джерело інформації та читання 
книг як спосіб відпочинку. 

Але за останні кілька років:
+ Книга поступово відновлює свою популярність, читати стає модно
+ Повертає свої позиції паперова книжка після сплеску популярності електронних книг
+ На ринку суттєво зросла кількість книжок українською мовою, зростає попит на 

українські книжки
+ Збільшилася кількість видавництв
+ Покращується якість книг, - палітурки, перекладу, текстів, візуального оформлення, 

ілюстрацій
+ Проводяться вигідні для читачів рекламні акції в книгарнях

− Зменшилася кількість великих книгарень (переважно через карантин), що призвело до 
падіння попиту на паперові книги

− Бібліотеки перестали бути осередками читання, втратили свою вагу в книжковій сфері

− Нема ринку в класичному розумінні, оскільки:
− Обмежене коло гравців на ринку, окремі видавництва, книгарні займають 

монопольне положення
− Малочисельна читацька авдиторія, через що книги виходять невеликими 

накладами
− Книгарні перебувають в дуже скрутному становищі, що негативно 

відображається на галузі загалом
− Через слабкий книжковий ринок не реалізує свій потенціал вся креативна галузь 

(кіноіндустрія, освіта, наука тощо), фундаментом якої є книга 
− Поки що є складнощі з виходом книг на європейські ринки через акцентованість

літератури на українських реаліях і українській специфіці, часто незрозумілих для 
закордонного читача. До того ж, європейці переважно не є прихильниками стилю 
реалізму в художній літературі, популярного серед українського читача

+ Але ринок стрімко розвивається, випереджаючи за темпами розвитку ринки 
європейських країн: суттєво покращується якість продукції,  формуються професійні 
спільноти, покращуються умови співпраці між основними гравцями тощо

ЛІДЕРИ РИНКУ:
Загальна оцінка ситуації на книжковому ринку України

«От коли ти купив паперову то ти такий модний. Якщо в 
електронній – ні», «Бібліотеки, навіть, коли вони є, до них 

ніхто не ходить» (Читачі, Київ), «Дві береш – і тобі в 
подарунок книжка. Чи там книжки на 20-30 відсотків 

дешевша.. Так, і більше тоді можна взяти книжок» (Читачі, 
Львів), «На жаль, ми маємо зараз таку позицію, що 

бібліотеки – щось таке явище: «упразднить за 
ненадобностью»» (Блогери), «Зараз бачимо, що попит на 

україномовні книжки набагато перевищує попит на 
російськомовні книжки» (Видавці), «Якщо ми проаналізуємо 

там дизайн 5 років тому і дизайн теперішний українських 
книжок – то це вже зовсім різні речі. У нас реально це стало 

краще» (Організатори фестивалів)

«В Україні книжковий ринок тільки на словах. В Україні немає книжкового ринку, як такого», «Книжкова справа 
існує окремо, медіа існують окремо, соцмережі існують окремо. І зібрати це все докупи – це треба дуже і дуже 

великий ресурс для цього мати» , «Український книжковий ринок, мені здається, це важливо, і це те, що, мабуть, 
нам треба було спочатку проговорити, настільки недосформований до сьогодні, настільки відкритий, настільки, в 

принципі, слабкий, що якось важко говорити про нього в таких категоріях оцінки, в категоріях серйозного 
аналізу. Тому що тут дуже часто спрацьовують якісь абсолютно індивідуальні і дуже суб’єктивні чинники», «В 

чому проблема взагалі літературного ринку України? Він дуже маленький. Ми всі варимось в надзвичайно 
тісному котлі», «Лідери закордонних країн читають наші книги, вони відзначають, що тексти надто українські, 

прив’язані до наших реалій і тому вони незрозумілі»  (Письменники), «Книгарні – це те, що може відновити 
книговидавничу галузь, яка може приносити великі фінансові надходження до країни»,  «Спочатку виходить 
відома книжка, а потім на базі цієї книжки знімається кіно. Більшість фільмів – а це теж великий дохід може 

приносити кіноіндустрія, це теж книжки. Без книжки не буде освіти. Без освіти не буде науки» (Видавці)

«Книжковий ринок України 
розвивається набагато швидше, 
ніж дуже багато ринків світових. 
Наш корабель настільки пливе 

швидко і розвивається, лише би 
не було карантинів і держава це 
якось підтримувала. І не було, 

перепрошую, російських книжок 
на українському ринку»  

(Організатори фестивалів)
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ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ, 
ДОВЕДЕНА ЧАСОМ

ВІДОМІСТЬ, ПУБЛІЧНІСТЬ

АВТОРИТЕТ, ВИЗНАННЯ, 
СХВАЛЕННЯ

ДОВІРА

РЕПУТАЦІЯ=ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 

ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ

ЦІННОСТІ ТА МІСІЯ, ЧЕСНІСТЬ 
БРЕНДУ (декларації=дії)

ІМІДЖ БРЕНДУ

КОМУНІКАЦІЯ З ЧИТАЧАМИ

ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА

КОМАНДА, ЩО СТВОРЮЄ 
ПРОДУКТ

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ СЕРВІСУ

ДОВІРА

РЕПУТАЦІЯ=КАПІТАЛ БРЕНДУ
Ч И Т А Ч І : Л І Д Е Р И  Р И Н К У :

«Дуже часто попадаються якісь 
авторі невідомі. І у мене підозра 

така, що я невпевнена, хто це такі. 
То я би так сказала, що це таке, 

знаєте, як буває, літературне 
сміття» (Читачі, Київ) 

«Я знаю, что я куплю у 
них книгу, не 

напорюсь, там, на 
какие-то откровенные 

маты, там, или ещё 
расчленёнку» 

(Читачі, Харків)

«Ми заздалегідь знаємо, кому можна довіряти... І від
цього залежать навіть умови роботи з такими 

постачальниками. І з постачальниками, і з 
дистриб’юторами – комусь ми можемо без грошей з 

відтермінуванням оплату віддати, а комусь тільки
передплатою, тому що розуміємо, що можуть бути 

проблеми потім із забиранням боргів за продану
книжку» (Видавці)

«Дуже важливо, коли те, що бренд декларує, 
артикулює, те він і робить. Бо зараз я бачу велику 
різницю між тим, що заявлено, і тим, що є. А для 
читачів це дуже видно», «Має бути певний якийсь

такий внутрішній кодекс, правила всілякі, які ми не 
можемо переступати…Ми наші цінності проговорюємо

і намагаємося дотримуватися їх усіх» (Видавці)

«Ти видаєш якісний продукт. При чому ця якість не 
тільки в папері чи в друку, чи в ще чомусь. Це і підбір

авторів, і гарний чи не гарний переклад» (Видавці)

«Як поводиться кожен із СЕО чи із людей, які
приймають рішення в наших колах. Мені здається, що

від цього також залежить, як тебе сприймають на 
книжковому ринку» (Видавці)

«Це професійність людей, які з тобою працюють. Це
дуже видно, коли з тобою працюють дуже
професійні юристи, дуже професійні люди, 

працівники з продажу. Якщо директор професійний
або ні, то це теж видно»,  «Завжди очевидно, коли 

працює команда, а коли команди цієї немає»  
(Видавці), «Книжковий бізнес – це командна гра, 

тобто має бути команда» (Письменники)

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Репутація: трактовка поняття та основні складові
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Репутація відіграє важливу роль в формуванні сильного бренду, 
залежить від  тривалої історії бренду. А надалі вже сам бренд впливає на 
репутацію

Репутація впливає на всі складові KPI бренду: прибутковість, успішність 
тощо

Репутація утримує довіру до бренду в разі ситуативних помилок бренду 
чи інформаційних атак на бренд

Формується довго, втрачається моментально (оскільки негативна 
інформація завжди є більш резонансною та добре запам'ятовується). На 
відміну від іміджу, який можна створити досить швидко, але вплив його є 
короткочасним

Публічність – ключовий канал формування репутації. Зростання лінійних 
зв'язків між публічними персонами та масовою авдиторією, доступність 
будь-якої інформації та швидке поширення інформації (особливо 
негативної) збільшує ймовірність репутаційних ризиків

«Очевидно, той, хто про себе гучніше 
заявляє, той і формує репутацію ринку в 

цілому» (Письменники),  «Ми стаємо більш 
таким, горизонтальним суспільством. Я 

маю на увазі, що будь-хто може написати 
хоч прем’єр-міністру, хоч кому. Тобто більш 

відкритими, інформація дуже швидко 
поширюється, тому репутація дуже 

важлива» (Видавці) 

«Сначала, знаете, как студент работает на 
зачётку, а потом зачётка на студента» 
(Читачі, Харків) «Репутація, звичайно, 
вона дуже важлива. Збирати її дуже 

важко. Вона втрачається дуже швидко» , 
«Репутація на ринку – це така 

довготривала гра..Зростати можна довго. 
А от падати швидко» , «Репутацію 

спаплюжити дуже легко, а відновити 
дуже важко» (Видавці), «Створення 

репутації – це тривалий процес. 
Репутацію треба заслужити, завоювати. Я 

завжди казала, що репутація – це не 
фаст-фуд, а лонг-фуд, тобто це тривалий 

процес, тобто це цілий ланцюжок 
досягнень», «Це слова Бенджаміна 

Франкліна, що ти можеш зробити купу 
хороших справ, щоб створити собі добру 
репутацію, лише одну, щоб її зруйнувати 

або втратити» (Письменники)

«І для мене репутація – це щось таке, це набір певних якостей. Або 
радше такий собі сукупний образ, сформований про тебе твоїм 

оточенням. І хороша репутація, на мою думку, полягає в тому, що 
якщо раптом десь щось зі сторони прийшло вкрай негативне про 

тебе, то ось ці всі люди, твоє оточення, базуючись на твоїй 
репутації, цьому не повірять. Тобто, мені здається, що кожен 

гравець на ринку, якщо ми говоримо про літературний ринок, що 
кожна особистість має прямувати до ось такого рівня репутації, що 

коли щось сталось або десь чи фейк, чи щось якась ситуація, яка 
свідчить про тебе негативно, то вона наштовхується на загальний 

спротив. Бо ти вже маєш щось, що про тебе свідчить, як про 
людину, як про особистість, як про професіонала» (Письменники), 

«Спочатку репутація формує бренд, ну, тобто люди починають 
якось впізнавати, а потім вже і бренд формує репутацію» (Видавці)

«Вона безпосередньо впливає і 
на обсяги продажів, і на 
успішність компанії, і на 

прибутковість компанії, і на... 
тобто на всі показники KPI 
опосередковано впливає 

репутація. Я в цьому впевнений 
на 100%» (Видавці)

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Уявлення про формування репутації
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Базується більше на емоціях, ніж на раціональну підході, тому є дуже 
нестабільною та суб'єктивною. Емоційний характер репутації 
посилюється війною в Україні, яка викликає травми, спричиняє забагато 
тригерів, що домінують над  раціональним мисленням

Книжковий бізнес дуже ризикований, залежить від великої кількості 
чинників, зовнішніх обставин та нестабільних і не завжди прогнозованих 
смаків читачів. Це призводить до непрогнозованості ймовірних 
репутаційних втрат при виданні нових творів

Може бути дуже різною серед різних груп стейкхолдерів та серед різних 
типів читачів. Тому набуття високої репутації серед одної авдиторії 
інколи може призводити до втрати репутації серед іншої авдиторії 

Репутація переважно має значення в професійному середовищі та 
вузькому колі регулярних читачів. Але не має впливу на масового читача, 
оскільки масовий споживач здебільшого мало обізнаний щодо основних 
гравців ринку (видавництв, перекладачів тощо) та важливих подій, які 
відбуваються на книжковому ринку

Репутація має велике значення для закордонних партнерів

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Уявлення про формування репутації

«Ми – країна, в якій триває війна. В якій тригерів в суспільстві значно більше, 
де всі ми емоційно травмовані в тій чи іншій мірі цими поточними подіями. І 

ми іноді реагуємо не зовсім адекватно через те, що наше емоційне залучення 
в ситуацію переважає логічне, раціональне. Ми спочатку реагуємо емоціями, 
а вже потім в ситуацію довантажується раціональне осмислення ситуації. І 
через це дуже багато скандалів виникає, через непорозуміння» (Блогери), 
«Варто подивитись, наприклад, наше перебування у соціальних мережах, 

коли тебе сьогодні оголошують генієм і благають, щоб ти йшов балотуватись 
в президенти України. А вже завтра тебе ж, ту саму людину, яка вчора 

викликала бажання номінувати на Нобелівське лауреатство, тебе 
оголошують зрадником, оголошують власне ворогом України. І говорять, що 

не будуть тебе читати, тому що ти щось сказав не так. Тому всі ці речі 
базуються, мені здається, не так на аналітиці, і не так дійсно на якійсь 

врівноваженій оцінці, скільки на емоціях» (Письменники)

«На репутацію можуть 
впливати такі речі, які 

власник може і не 
проконтролювати. А вони 

вже відбулися. І вже 
треба на них 

реагувати…Це дуже 
живий процес, який 

ніколи не дозволяє тобі 
просто розслабитися...Ти 
мусиш за цим стежити» 
(Видавці), «Буває, що і 
автор, і видавництво 

очікують, що та чи інша 
книга буде успішною, 

насправді вона проходить 
непоміченою і навпаки, 

часом вистрілює 
неочікувана книга….Це як 

азартна гра – можеш 
втратити, можеш 

втратити на репутації, 
можеш програти» 

(Письменники)

«Є репутація видавців серед бізнес-партнерів. Є репутація 
видавців перед публікою, яка читає. Є репутація видавців 

перед правовласниками. Є репутація видавців перед 
своїми контрагентами закордоном.  І т.п.. », «У Вас може 
бути прекрасна репутація перед одними. І просто нижче 

плінтуса перед іншими» (Видавці)

«Насправді ми можемо 
говорити про репутацію 

всередині цієї культурної 
бульбашки.. А стосовно 

українців – я думаю... ну, 
абсолютно це не має 
ніякого значення, для 

читачів – взагалі ніякого 
значення» (Організатори 

фестивалів)

«Міжнародні літературні агенти дуже добре 
дивляться на репутацію українського видавництва: 
чи вони з ними будуть працювати, чи ні. І якщо таке 
було порушене, вони про це відверто говорять, вони 
готові подавати до суду і, наприклад, пізніше з ними 

не співпрацювати» (Організатори фестивалів)
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ОЦІНКА ВАЖЛИВОСТІ РЕПУТАЦІЇ ДЛЯ КНИЖКОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ДЕЩО НЕОДНОЗНАЧНА                             

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Роль репутації на книжковому ринку України

«Мені здається, що репутація 
важлива не тільки для книжкового 
ринку, а взагалі це дуже важливий 
чинник в бізнесі…На репутацію 
звертають все більше і більше 
уваги, коли взагалі обирають, 
працювати чи не працювати з 
якимось бізнесом. Це може бути не 
тільки книжковий бізнес» 
(Видавці), «В ідеалі репутація 
відіграє велике значення і 
недаремно, наприклад, цей термін 
має довгу маркетингову історію, 
тобто ми можемо це розглядати з 
точки зору науки про бізнес, а 
можна розглядати як 
загальнолюдське явище культури» 
(Письменники)

«В нас немає мірил, в нас немає маркерів, що 
таке репутація», «Я би говорив про умовність 
та суб’єктивність всіх цих репутаційність
моментів», «Ми не поєднуємо репутацію з 
успіхом, тобто може бути якась талановита 
одиниця без репутації, проте користується 
великим комерційним успіхом, тобто одне від 
одного може не залежати» (Письменники)

Мені шкода, що в нас в Україні, не лише на літературному ринку, а загалом у суспільстві, немає таких 
репутаційних взірців, на кого би ти подивився сам і сказав би, що «я хочу бути, як він», «В нас немає цього 
інституту репутації, коли людина щось зробила, щось бовкнула, і миттєво її починають кенселити всі» 
(Письменники) , «В Україні взагалі на будь-якому ринку репутація мало, що варта» , «На жаль, в нас суспільство 
товстошкіре сьогодні, тому що ми звикли так до репутаційних скандалів з нашими політиками, де таке, причому 
з підтвердженими фактами, а з політиками нічого не трапляється, ніхто у в’язниці не потрапляє. І навіть не 
звільняються з посади. Тому наше суспільство так, на мій погляд, дуже поверхово ставиться» (Видавці)

✓ Нема чіткої стратегії розвитку ринку, розуміння 
ключової місії ринку

✓ Нема прямого зв'язку успіху (зокрема, фінансового) 
з репутацією та нема чітких об'єктивних маркерів 
репутації. Хоча така тенденція спостерігаються і в 
книжковому бізнесі інших, більш розвинених країн, 
не лише України.

✓ Через радянську спадщину, знищення інтелектуальної, культурної еліти 
існує криза інституту репутації в усіх сферах діяльності

✓ В суспільстві нема яскравих взірців високої репутації, на які орієнтується 
більшість. А негативна репутація не призводить до відчутного 
громадського осуду та соціального відторгнення

✓ Репутація знецінена регулярними репутаційними конфліктами в сфері 
політики та відсутністю негативних наслідків для учасників таких 
конфліктів 

РЕПУТАЦІЯ ВАЖЛИВА 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО РИНКУ

В УКРАЇНІ НЕМА НАЛЕЖНОГО 
РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕПУТАЦІЇ 

НА  КНИЖКОВОМУ РИНКУ   

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
РЕПУТАЦІЯ ЗАГАЛОМ НЕ Є 
ВПЛИВОВИМ ЧИННИКОМ

За
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ОСНОВНА ПРИЧИНА СЛАБКОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕПУТАЦІЇ НА  КНИЖКОВОМУ РИНКУ – НЕДОСТАТНЯ 
СФОРМОВАНІСТЬ КНИЖКОВОГО РИНКУ ЯК ВИДУ БІЗНЕСУ 

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Роль репутації на книжковому ринку України

✓ недостатньо масовий попит на книжкову продукцію
✓ низька вартість книжкової продукції при високий собівартості знецінює і книжку як 

таку, і роботу всієї книжкової галузі, призводить до дуже низьких зарплат в галузі
✓ відсутність реальної конкуренції, монопольне становище окремих гравців ринку
✓ відсутність достатньої кількості книгарень як важливих промоутерів книги, висока 

орендна плата за приміщення робить їхній бізнес майже нерентабельним
✓ недостатня відомість, недостатня впливовість та недостатня усталеність більшості 

брендів, - як видавництв, так і авторів
✓ поява «штучно створених» авторів, які стали лідерами громадської думки, але не 

мають багаторічної репутаційної історії

«У нас видавництва, не мають якоїсь такої сталої репутації, як бренди. Умовно кажучи, там, Моршинська 
знають. Знають якусь горілку або пиво. А такі бренди видавничі – це дуже малий відсоток», «У нас ринок 
доволі не сталий, і він дуже неоднорідний, і взагалі, як про ринок з великою натяжкою можна розмовляти»,  
«Поки ринок книжковий не сформується у якусь нормальну структуру, про це можна розмовляти ще 5 
годин. Але фактично особливого впливу немає на репутацію і на продажі» , «Я вважаю, що український 
ринок книжковий настільки нікчемний, наскільки дрібний, настільки обмежена кількість учасників. Чинник 
репутації насправді мало на що впливає», «Якщо у нас олігопольний ринок, то вам пофігу репутація» , «У нас, 
мабуть, єдина країна, де єдиний продукт, який дешевший, ніж у світі, – це книжки» (Видавці), «Багато цих 
письменників, які стають лідером громадської думки, виникають буквально за рік» (Блогери) , «У нас 
взагалі книжки в Україні дуже дешеві…Постійні знижки, вони вбивають саму ідею престижності книжки, 
важливості книжки» , «Ми робили опитування – скільки заробляють у видавничій галузі. Часто це, навіть, 
мінімальна зарплата, особливо у регіонах. Тобто про який бренд чи про яку репутацію ми можемо 
говорити?» (Організатори фестивалів)

✓ слабкий інтерес медіа до видавничого бізнесу та книжкового ринку, нестача 
інформаційної, рекламної підтримки книжкового бізнесу; відсутність налагодженої 
системи співпраці медіа, книжкового бізнесу та соціальних мереж

✓ витіснення друкованої книжки електронними носіями інформації, тому зменшення 
ваги якості продукту, що є ключовою складовою репутації

✓ пасивна, дещо інфантильна позиція значної частини авторів, неготовність до 
самостійного активного просування власних книг, неперебірливість у виборі 
видавництв, через що вони недостатньо реалізують свою репутаційну місію на 
книжковому ринку

✓ слабкий інститут літературної критики, через що читач мусить сам розбиратися в 
тому, що відбувається на книжковому ринку, і через це може орієнтуватися на 
літературну продукцію сумнівної якості 

«Автор в Україні шукає не читача, а видавця. Не зрозуміло, нафіга українському автору видати книжку. 
Український автор дуже хоче видати книжку за чужий рахунок, все життя отримувати за це гонорар, нічого 
не робити, звинувачувати видавця в усіх смертних гріхах, що видавець нічого для нього не робить. Сам 
пальцем об палець не вдарить, щоб просувати свою книгу», «Український автор шукає українського видавця, 
українському автору глибоко «фіолетово» про репутацію цього видавця», «Книжкова, видавнича справа 
перебуває на маргінесах інформаційного широкого поля», «Книжкова справа існує окремо, медіа існують 
окремо, соцмережі існують окремо. І зібрати це все докупи – це треба дуже і дуже великий ресурс для цього 
мати» , «В нас, на превеликий жаль, критика надзвичайно слабка. Вона не може просто виробити не те, що 
якусь ієрархічність, вона, в принципі, не може означити якісь вектори, якісь напрямки того, що відбувається 
в літературі. Відповідно читачеві неймовірно важко в цьому всьому орієнтуватись» (Письменники)

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

КЛЮЧОВИМИ УЧАСНИКАМИ РИНКУ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ФОРМУЮТЬ РЕПУТАЦІЮ КНИЖКОВОГО РИНКУ, Є: 

55

АВТОРИ

Диктують тренди на ринку, найбільше впливають на ситуацію, є посередником між читачами та 
автором, мають фінансові ресурси для видання та просування книг, впливають на інших учасників 
ринку (авторів, перекладачів, книгарні), на ціноутворення; від них залежить якість продукту

ВИДАВНИЦТВА

«Українці до автора ставляться сакрально. Стоїть 
живий автор – вони купують. Як тільки автор 
відходить, книжка перестає продаватись»,  
«Оскільки письменники і письменниці здебільшого 
є найбільш такими публічними представниками 
літературного ринку, то їхній вплив є найбільшим» 
(Письменники)

Оцінка впливу на репутацію основних учасників ринку

«Видавництва - господарі ринку. Я би їх на перше місце поставила. Письменник залежний від них. Він їм 
кланяється» (Читачі, Київ), «Всі карти в них. Вони все вирішують» (Читачі, Львів) , «Издательство может повлиять
на всех – и на магазин, и на писателя, и на переводчика» (Читачі, Харків), «Звичайно, репутацію формує 
видавець» «Видавці часто теж займають таку публічну позицію, оскільки вони формують цей ринок, вони є 
певними продюсерами» (Письменники) , «Автор ніколи не зможе самостійно організувати рекламну кампанію чи 
замовити промотур, чи здійснити зустріч з читачами…В основному це все робиться за рахунок провідних 
видавництв, які штовхають і промотують ринок» (Видавці) «Репутація на книжковому ринку – це поєднання 
репутації видавництва, тих послуг, які вони роблять, і автора, тобто часом автор витягує репутацію видавництва, 
часом видавництво витягує репутацію автора. Вони співпрацюють» (Письменники)

Є публічними особами, мають «сакральну» вагу для читачів, 
формують попит на ринку, популяризують читання, мотивують до 
читання

За
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КНИГАРНІ

Відіграють важливу роль в промоції книг, 
популяризації читання, в формуванні стратегії 
розвитку ринку. Фестивалі висувають умови участі в 
своїх заходах, які стають критеріями високої 
репутації учасників ринку

ПЕРЕКЛАДАЧІ

Коли книжку можна тримати в руках» (Читачі, Львів), «Книжковий магазин – майданчик для 
представлення книжок. Іншого майданчика для представлення книжок Господь Бог не придумав» , 
«Мені здається, що книгарні, в принципі, як інституція, вони відмирають. І просто на наших очах 
втрачають навіть не те, що якусь свою значимість, а втрачають, в принципі, якусь вагу», «Книгарні 
потрібні, тому що це те, що власне живить весь ринок. Це те, звідки приходять гроші»(Письменники), 
«Зараз взагалі вплив книгарень, їхній символічний капітал буде поступово розчинятися, тому що доба 
інтернету, коли можна напряму у видавництва замовити книжки, і ще дешевше, ніж в книгарні» 
(Блогери), «Купівля книжок – це емоційна покупка, і ніякий інтернет-магазин ніколи не замінить 
купівлю... Це задоволення, коли заходиш до книгарні, можеш погортати сторінки, вибрати книжки»,  
«За минулий рік закрилося щось близько п’ятдесяти книгарень» (Видавці) 

Оцінка впливу на репутацію основних учасників ринку

«Даже не зная переводчика, переводчик может так испоганить книгу... 
Что потеряет репутацию и издательство, и автор» (Читачі, Харків), «Це 
наш «сірий кардинал», який може допомогти сформувати позитивне 
сприйняття книги» (Читачі, Київ), «В нас проблема з редакторами. 
Редактор – це посередник між автором і читачем. Тому перекласти – це 
дуже важкий шмат роботи. Але відредагувати переклад, зробити його 
читабельним, прибрати звідти оті всі неоковирності…. І всі проблеми, які 
говорять про неякісний переклад, - це проблеми неякісного 
редагування» (Письменники), «Переклад- це дуже нішева штука. І така 
крафтова. Тобто хтось зацінить, але більшість взагалі не звернуть 
уваги», «Перекладачі, на жаль, не є такими факторами впливу на 
репутацію, формування репутації в Україні. Тому що знецінене, 
несформоване усвідомлення важливості їхньої праці» (Блогери)

Офлайн книгарні мотивують до покупки за рахунок 
фізичного контакту з книгою, особливої атмосфери 
в книгарні, порад продавця. Бо книга – це 
переважно емоційна покупка. Книгарні сприяють 
популяризації читання, авторів, впливають на 
фінансову стратегію на ринку, є джерелом доходів 
для авторів та видавництв. 
АЛЕ: спостерігається тренд до зменшення ваги 
книгарень через популярність покупки книг онлайн 
та напряму у видавництв, а також через закриття 
багатьох книгарень, які не змогли вижити в період 
карантину

ГРОМАДСЬКІ, ДЕРЖАВНІ  ІНСТИТУЦІЇ, 
БІБЛІОТЕКИ,

ЧИТАЦЬКІ СПІЛЬНОТИ 

КНИЖКОВІ ФОРУМИ ТА
ФЕСТИВАЛІ

Безпосередньо впливають на якість продукту, але 
залишаються «в тіні», невідомими читачам. Якість їхньої 
роботи відображається здебільшого на репутації 
видавництва, а не на репутації самих перекладачів, тому 
вплив перекладачів недооцінюється. До того ж, лише 
незначна частина читачів може належно оцінити якість 
перекладів. Окрім того, якість роботи перекладача значною 
мірою залежить від редактора

«Всі ці інституції мають 
велике значення, тому що 
не виживе просто без них 
книга. Це сто процентів» 
(Письменники)
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Читачі, Київ Читачі, ЛьвівРанг: Читачі, Харків Лідери ринку

*Під класичними факторами репутації маються на увазі фактори, які фахівці з дослідження репутації (зокрема Reputation Capital Group), використовують для аудиту репутації брендів та компаній

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Роль класичних факторів* репутації на книжковому ринку

ЯКІСТЬ КНИГ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТІСТЬ ЯКІСТЬ КНИГ

ОСОБИСТІСТЬ ЯКІСТЬ КНИГ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ДО 
ІНОВАЦІЙ

УМОВИ ПРАЦІ ОСОБИСТІСТЬ

ФІНАНСОВИЙ УСПІХ ОСОБИСТІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ДО 
ІНОВАЦІЙ

УМОВИ ПРАЦІ

ЛІДЕРСТВО ФІНАНСОВИЙ УСПІХ ЯКІСТЬ КНИГ ЛІДЕРСТВО

ЗДАТНІСТЬ ДО 
ІНОВАЦІЙ

ЛІДЕРСТВО ЛІДЕРСТВО ЗДАТНІСТЬ ДО 
ІНОВАЦІЙ

УМОВИ ПРАЦІ УМОВИ ПРАЦІ ФІНАНСОВИЙ УСПІХ ФІНАНСОВИЙ УСПІХ 
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ЯКІСТЬ КНИГ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРСТВО

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Інтерпретація КЛАСИЧНИХ ФАКТОРІВ репутації на книжковому ринку 

Визначається якістю тексту\перекладу, 
обкладинки, паперу тощо. Свідченням 
якості є опубліковані в книжці відгуки 

публічних персон чи авторитетних 
організацій

Розуміння суспільної реакції та 
наслідків від публікації книги чи 

висловлювання особистих суджень; 
здатність до визнання власних помилок 

та їх виправлення

Визначає стратегію та принципи роботи 
видавництва\книгарні\автора, сприяє 

впізнаваності, відомості 
видавництва\книгарні. Великі компанії 

на ринку переважно напряму 
асоціюються з персонами їхніх лідерів

Викликає довіру до видавництва\книги; 
проявляється в здатності  формувати 

нові тренди, в відомості на ринку, 
високих показниках проданих накладів

«Для мене важливо – це якість книги. 
І банально, починаючи від поліграфії, 
так як книга на дотик, який папір, як 
вона пахне. І, очевидно, закінчуючи 
серйозними речами на кшталт того, як 
вичитаний текст, як текст 
перекладений» (Письменники)

«Только ответственность за книги 
приведет к финансовому успеху и к 
лидерству на рынке книг» (Читачі, 
Харків), «Ти працюєш не тільки на 
читачів, ти так само несеш 
відповідальність перед 
громадськістю» (Письменники), 
«Треба звертати увагу: не тільки на 
художню сторону текстів, а і про що 
там говориться» (Видавці)

«Если он будет необъективным, у него не будет 
финансового успеха, у него не будет качества, у него 
не будет способностей, лидерства и так далее. 
Поэтому от личности, какая она из себя, будет 
зависеть формирование всех основных» (Читачі, 
Київ), «Автори працюють з людьми. І їм дуже 
важлива особистість керівника, да. Тому що там 
багато є нюансів. І автори такі ніжні. Вони би хотіли, 
щоб був хтось, до кого можна звернутись в будь-
який час, і вирішити їх запитання. Бо книжка – це як 
дитина» (Видавці), «Ми можемо сказати, що 
видавництва, які найбільше знають в Україні, вони і 
мають сильних лідерів медійних» (Організатори 
фестивалів)
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ЗДАТНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ ФІНАНСОВИЙ УСПІХ УМОВИ ПРАЦІ

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Інтерпретація КЛАСИЧНИХ ФАКТОРІВ репутації на книжковому ринку 

Має неоднозначний вплив на репутацію: може негативно 
сприйматися консервативною авдиторією читачів, не 

має впливу на репутацію серед масового читача.

АЛЕ: 
Є рушійною силою змін, розвитку, виходу на нові 
сегменти ринку. В сьогоднішньому мінливому світі 
суттєво впливає на успіх та конкурентоздатність 
продукту

Є об'єктивним маркером високої 
репутації та умовою лідерства на ринку
АЛЕ: 
1) фінансова інформація щодо 

діяльності учасників ринку 
здебільшого є закритою

2) є багато видавництв\авторів, не 
надто успішних фінансово, але з 
дуже високою репутацією

Визначають стратегію та принципи 
роботи. Сприяють формуванню сильної 
команди, що безпосередньо впливає на 

якість продукту

АЛЕ 
фактично невідомі широкому загалу, 
тому переважно не мають впливу на 
репутацію (лише коли якісь конфліктні 
ситуації в колективі стають публічними)

«Я думаю, оно влияет на качество книг» (Читачі, Харків), «Коли ти 
бачиш, що людина готова, видавець чи промоутер, літературний 
агент, організатор фестивалю, журналіст, що намагається шукати 
якісь креативні шляхи, намагається шукати нові якісь методи. 
Тоді з цим цікаво працювати», «Я поважаю видавництва, які, 
зробивши якийсь інноваційний прорив, не втратили своєї 
репутації, але інновація – це ризик» (Письменники), «Для 
репутації – не впевнений, чи важливий цей чинник, а для розвитку 
видавництва – це стовідсотково важливий чинник. Тобто 
підхоплювати нові тренди – це важливо» (Видавці),  «Здатність до 
інновацій цінується у вузькому колі. .. І мені здається, що це є 
локомотивом для галузі» (Організатори фестивалів) 

«Чи вони є фінансово дуже успішними, чи вони є фінансово 
не дуже успішними? Це жодним чином не впливає на моє 
ставлення до них і на їхню репутацію» (Письменники),  
«Фінансовий успіх, враховуючи, що видавництво взагалі не 
дуже розкривають свої фінансові результати і наклади, тому 
теж не думаю, що це впливає», «Ти не можеш бути заявлений 
на ринку без економічного успіху. Широко артикульованим 
на ринку, відомим, впізнаваним, присутнім на багатьох 
платформах з продажу книжок «(Блогери), «Видавці наші не 
говорять про фінансові успіхи. Вони є закритим ринком в 
цьому плані, тому що є багато тіньового і люди просто 
бояться сказати правду» (Організатори фестивалів)

«Особливість книжкового ринку, що в 
нас немає станків. В нас тільки люди. І 
якщо ти не бережеш своїх людей, то за 
тобою немає команди» (Видавці) , «Ми 
про ці умови взагалі не знаємо. Ми про 
них дізнаємося ситуативно, в окремих 
мозаїчних кейсах, коли вихлюпує якийсь 
скандал... Поки все це не виходить на 
широкий загал, це може тривати 
десятиліттями і ніхто про це нічого не 
буде знати, і ніяк це на імідж того 
видавництва не впливатиме» (Блогери)
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ОБИДВА ЧИННИКИ Є ВАЖЛИВИМИ, АЛЕ БІЛЬШІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ СХИЛЯЄТЬСЯ ДО ДУМКИ, 

ЩО ЯКІСТЬ Є ПЕРШОЧЕРГОВИМ ЧИННИКОМ ВИБОРУ КНИГИ

СУТЬ ТА ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЇ НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 
Якість книг чи цінності та сенси: що є першочерговим? 

ЯКІСТЬ КНИГ: ТЕКСТУ, ОФОРМЛЕННЯ, ПАЛІТУРКИ ТОЩО ЦІННОСТІ ТА СЕНСИ, ЯКІ ДОНОСЯТЬСЯ  КНИГАМИ

Є стимулом до покупки та прочитання книжки, приносить естетичне задоволення. 
Цінності не будуть донесені до читача, якщо через неякісну палітурку, нецікавий 

текст споживач не захоче прочитати книгу 

Книга без цінностей та сенсів є для читачів «беззмістовною». Цінності – фундамент книги, 
те, заради чого автор пише книгу. Вони мають особливу вагу для українського суспільства, 

надто залежного від емоційних чинників. Саме завдяки непересічним сенсам книга отримує 
громадську увагу 

АЛЕ: 
Цінності є надто суб'єктивним поняттям, залежать від індивідуального світосприйняття 
читачів. 
А також не завжди стосуються non fiction літератури, що складає значну частину 
книжкового ринку

«Ми просто не знайдемо цінності, коли візьмемо в руки 
сіру книжку, яка розвалюється», «І стиль у донесенні. 
Якщо автор пише так складно, хоча книжка має найвищі 
цінності, то не хочеться читати» (Читачі, Київ), «Просто 
якщо там є дві книги – однаковий за якістю текст – дві 
книжки художні – і одна буде в одному видаництві з 
гарною палітуркою,  з якісним папером, а в другому 
видавництві вона така собі сама.. Я куплю дорожчу, але 
з гарною палітуркою» (Читачі, Львів) , «Ви можете 
друкувати просто прекрасні книжки в сенсі наповнення. 
Але якщо вони не  якісно оформлені, то ці всі прекрасні 
книжки не врятують» (Письменники),  «Просто взяти в 
руки, щоб було приємно – це на першому місті, а дали 
уже цінності» (Блогери) , «В першу чергу, звертають 
увагу на якість. Тобто вона першою кидається в вічі. А 
сенс – це вже буде трошки другим кроком» (Видавці)

«Тому що коли ти прочитаєш, і коли вона змістовно наповнена, ти можеш дати відповідну рекомендацію, ти можеш якийсь схвальний 
відгук дати навіть серед своїх знайомих або інших людей. А якщо вона гарна, але в принципі ні про що…» (Читачі, Львів), «Содержание 
– это главное. Ну, главнее, чем всё остальное. Потому что, если будет содержание неинтересное, а всё остальное красивое, то смысл 
пропадает» (Читачі, Харків) «Це навіть не питання. І навіть на ваги не можна ставити. Тому що цінності завжди у фундаменті всього» 
(Видавці) ,«Зміст вагоміший за форму», «Тому що сенс і оця якась цінність книжки, знову ж таки, дуже-дуже суб’єктивна. Тому що 
кожен любить щось своє, кожен чекає щось своє, кожен в книжці намагається знайти щось своє. І то не може бути якогось одного 
алгоритму, якогось підходу. А натомість, якщо папір не якісний, то він неякісний для всіх. Якщо редактура погана, то вона не якісна, 
погана для всіх», «Може бути хороша книга про тварин, про географію і так далі, там не закладені якісь такі супер серйозні смисли, 
правда ж?» (Письменники), «Книжка навіть з непривабливим дизайном, посереднім дизайном, напіваматорським дизайном, якщо вона 
має непересічний зміст, і якщо ще якийсь інфлюєнсер підтримує своєю увагою цю книжку, то вона миттєво стане якимось предметом
обговорення медійного, громадського. Вона набуде якогось більшого символічного змісту» (Блогери) 
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
Влив класичних факторів на репутацію видавництв

ЯКІСТЬ КНИГ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА ФІНАНСОВИЙ УСПІХ

Я таке часто зустрічав – ти читаєш – а там купа орфографічних помилок, 
купа!» (Читачі,  Львів),», «Є видавництва, які використовують дуже поганий 
папір, і їхні книжки неякісні. Неякісний продукт. Можливо, вони трохи 
дешевші, але якість набагато гірша. І у зв’язку з тим, що зараз книжку не для 
користі, зазвичай, ми купуємо. А для того, щоб отримати якісь емоції. То це 
також не дуже добре», «Якщо ми не будемо видавати виключно якісну 
літературу, то ми будемо репутаційно падати» (Видавці), «Зараз все більше і 
більше видавництв звертають увагу на естетичне оформлення» (Блогери), 
«Надійні позиції видавництва будуть мати тоді, коли у них будуть надійні 
автори, які дуже добре продаються для них. Тобто для кожного видавництва, 
кожне видавництво має сформувати певний пул авторів, які будуть приносити 
їм гроші» , «Перше – робити якісний продукт, тому що ми зрозуміли: коли 
робиш книжку з любов’ю і розумієш – "я хочу цю книжку подарувати, зробити 
для своєї дитини, щоб цією книжкою пишатися" – вона буде продаватися 
добре» (Видавці)

«А ще краще просто не влазити у занадто ризикові і скандальні проєкти» (Блогери), 
«Одним необережним словом чи фразою можна нашкодити навіть репутацію серед тих, 
що навіть твої книги не читають» (Письменники), «Автор має розуміти, що видавець його 
поважає. Він не зрадить його інтересів. Він не буде робити нічого за його спиною. Це 
важливо» , «Наскільки чесно воно себе поводить зі своїми авторами. Тобто, 
видавництво, якщо воно щось декларує і потім ламає цю декларацію – це дуже погано 
репутаційно» (Видавці)

«У піарі така штука, що люди купують у людей, популярна штука. Коли за брендом не 
стоїть якась відома людина, то це псує комунікацію і з таким брендом легше 
попрощатися, якщо він щось накосячить, грубо кажучи. Тому що немає емоційної живої 
якоїсь прив’язки» (Блогери) , «На репутацію будь-якого підприємства, в тому числі і 
видавництва, а у видавництві особливо, впливає репутація її лідера. Те, наскільки він 
активний, наскільки він активно виступає на різних форумах, наскільки він активно 
проголошує свою позицію, наскільки він активно взаємодіє з комунікаторами» (Видавці)

Висока якість продукту: тексту, 
паперу, палітурки тощо. Вибірковий 
підхід до авторів та книг.  

Ретельне прорахування ризиків при 
видавництві контроверсійної
літератури чи при висловлюванні 
непопулярних думок; чесні та відкриті 
стосунки з авторами; дотримання 
фінансових зобов'язань перед 
партнерами та читачами, чесна 
політика стосовно авторів

Публічність, відомість, «медійність» 
керівника, саме через персону 
керівника\засновника формується 
емоційний зв'язок видавництва з 
читачами

Є реальним доказом високої репутації

Найважливіші фактори для репутації видавництва:
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
Драйвери репутації видавництв

СИЛЬНІ ПОЗИЦІЇ БРЕНДУ на ринку. Бренд видавництва поступово починає відігравати більшу роль, 
йому приділяють більшу увагу як читачі, так і інші стейкхолдери

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ: видання книжок переважно українською мовою, відмова від співпраці з 
російськими видавництвами, які перебувають під санкціями, відмова від видання книг російських 
авторів, відмова від видання неякісної літератури та роботи з авторами з неоднозначними 
ідеологічними чи моральними принципами тощо

Розуміння основних трендів та ПОТРЕБ ЧИТАЧІВ, видання книг, що мають позитивний резонанс у 
суспільстві

Ефективна КОМУНІКАЦІЯ З ЧИТАЧАМИ, залучення читачів до створення продукту; підтримка контакту 
з читачами в найскладніших для книг ситуаціях (напр., війна на Сході), міцний емоційний зв'язок з 
читачами

Ефективний МАРКЕТИНГ та дистрибуція книжкової продукції

Чітке ПОЗИЦІОНУВАННЯ, ІМІДЖ видавництва, зрозуміла для читачів літературна ніша, місія, цінності та 
принципи видавництва, дотримання цих принципів

Участь в провідних книжкових форумах, фестивалях, інших публічних заходах, благодійництво, 
АКТИВНИЙ PR «Як видавець просуває свої книжки на той убогий ринок, про який ми говоримо. Скільки в нього 

торгових точок, як багато він присутній на різних ярмарках, фестивалях, в інформаційному 
просторі» (Письменники)

«Це дуже класна історія, коли у видавництва є свій якийсь настрій, коли вони себе чітко 
позиціонують на ринку. Це прям класно працює для репутації і ринку загалом, і окремих 
видавництв», «Я би рекомендувала всім триматися якихось одних позицій, тобто, при цьому не 
змінювати свою точку зору то туди, то сюди» (Видавці) , «Є певні маркери, які викликають 
приязність, теплоту у авдиторії, і через ці маркери іміджеві можна лобіювати в певних кризових 
комунікаційних ситуаціях» (Блогери),  «От, наприклад, у видавництва "Ранок" ціль – ми 
допомагаємо навчити, вчитися та розвиватися дітям нашим. І ми про це говоримо, а батькам це 
допомагає» (Видавці) 

«Буває, що, видавництва або виробник, що пов’язаний з видавничою індустрією, правильно все 
робить, але через те. що він погано скомунікував, він взагалі невчасно відповів на якісь там закиди 
– це теж впливає на фактор репутації» (Видавці)

«Можна видавати найкращі книжки, але, якщо вони, там, люди замовлять, вони хочуть її 
прочитати. І вчасно вона не може доїхати або просто неможливо її придбати. Дуже саме репутація 
видавництва, мені здається, вона страждає» (Видавці)

«Наскільки вони відчувають взагалі потреби часу» (Читачі, Київ), «Якщо є резонансна література, 
то відповідно це вже йдуть розмови навколо видавництва» (Видавці)

«Якщо автор, хоча і відомий, і супер-відомий, але він не погоджується на якісь важливі моменти 
української історії і фактично перекручує інформацію, то можна відмовитися від цієї книжки» 
(Організатори фестивалів)

«Якщо зайти в книжковий магазин, майже всі видавці ставлять назву видавництва на обкладинці. 
А 10 років тому такого не було. Тому що всі розуміють важливість бренду, і читачі та споживачі 
уже розрізняють назви видавництв. Тобто бренд грає свою роль» (Видавці)
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
ВИДАВНИЦТВА – лідери ринку

Комунікація затишку, теплої, родинної атмосфери; бережливе ставлення до авторів, співпраця з 
«зірковими» авторами, стратегія «видавництво – друг читача\ автора»; оригінальний стиль 
оформлення книг,  рубрика «Вірш тижня»

Видавництво з найдовшою історією на ринку, якісне, яскраве оформлення книжок; 
особистість засновника Івана Малковича

УНІКАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: УНІКАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

«Асоціюється з затишком, теплом. У них така якась завжди родинна атмосфера на сайті. Вони з 
такою любов’ю ставляться до кожного автора», «Це дуже прості стратегії, і вони формують таке 
приязне, родинне, дружне ставлення до видавництва. Саме видавництво асоціюється не з 
якоюсь такою корпорацією, яка продає тобі книжки, а якийсь наш такий друг»( Блогери) , «Вони 
працюють з зірковими авторами. Вони пропонують тільки якісні речі» (Читачі, Львів), 
«Видавництво Старого Лева – це цікаві автори, які є трендовими, які представляюсь літературу 
світову чи українську. І це теж, скоріш за все, є велика ймовірність, що це буде хороша книга» 
(Письменники)

«Іван Малкович вкладає душу, своє бачення, свою позицію» (Читачі, Львів), «Це зроблено з 
великою любов’ю. І Іван, наскільки я його знаю, наскільки я його бачу, спостерігаю, в нього ця 
любов щира, вона не награна, він не заграє із своїм читачем. Він просто робить те, що любить. А 
ця любов передається. Це професійна, якісно зроблена робота» (Письменники),  «Іван Малкович, 
він загалом як людина, як персона дуже високо репутаційний. І тут як раз той момент, коли 
репутація персони дуже впливає на репутацію тої компанії, на яку він працює» (Видавці), «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА – це, зазвичай, добре видані, добре проілюстровані і якісно відредаговані 
тексти» (Письменники)

НЕГАТИВНІ РЕПУТАЦІЙНІ КЕЙСИ:
видання в Росії книги «36 і 6 котів» Галини Вдовиченко, видання 2014 року книжки Зої Казанжи
російською мовою. Комунікація видавництва в цих ситуаціях була недостатньо ефективною, 
але завдяки сильному бренду видавництво швидко відновило високу репутацію
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Але більшість читачів не надто обізнані щодо видавництв, здебільшого не звертають увагу на назву 
видавництва при купівлі книги

ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
Маркери високої репутації видавництв

Крім цих видавництв є невеликі та не надто відомі 
видавництва нішевої літератури, які мають високу 
репутацію серед своїх читачів та партнерів: «Човен», 
«Їжакультура», «Критика», «Кліо» тощо

✓ ДАВНО НА РИНКУ

✓ З ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ, ШИРОКИМ АСОРТИМЕНТОМ КНИГ,  РЕГУЛЯРНИМ ОНОВЛЕННЯМ АСОРТИМЕНТУ 

✓ СЛІДКУЮТЬ ЗА ПОПИТОМ ТА ТРЕНДАМИ НА РИНКУ

✓ ПРАЦЮЮТЬ З  ТРЕНДОВИМИ, «ЗІРКОВИМИ» АВТОРАМИ

✓ МАЮТЬ ВІДОМИХ, ПРОГРЕСИВНИХ, ХАРИЗМАТИЧНИХ КЕРІВНИКІВ\ЗАСНОВНИКІВ

✓ ДОСЯГЛИ КОМЕРЦІЙНОГО УСПІХУ

✓ МАЮТЬ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ПРИХИЛЬНИКІВ

✓ З ПРИНЦИПОВОЮ ПАТРІОТИЧНОЮ ПОЗИЦІЄЮ, ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ КНИГУ СЕРЕД МАСОВОГО ЧИТАЧА

ВИДАВНИЦТВА, які користуються найбільшою довірою на ринку:

Додаткові способи нарощування репутації ВИДАВНИЦТВ:

✓ Проведення громадських заходів до виходу книги, зустрічей з авторами, презентацій

✓ Проведення конкурсів серед молодих авторів

✓ Активна реклама новинок

✓ Екскурсії в офіс видавництва

✓ В разі граматичних чи друкарських помилок в уже надрукованій книжці, - додавати в книгу спеціальну вкладку з переліком помилок та вибаченнями перед читачами (якщо неможливо 

вилучити наклад з продажу) 
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. АВТОРИ
Влив класичних факторів на репутацію авторів

ЯКІСТЬ КНИГ ОСОБИСТІСТЬ АВТОРА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ДО 
ІННОВАЦІЙ

« Автор має добру репутацію тоді, коли він гарно працює над 
своїм продуктом. Ну, по-перше, коли є висока якість, коли він 
дуже відповідально ставиться до свого письма і до того, що він 
створює» (Видавці), «Якість неможлива без хорошої команди 
видавництва, які зроблять редакцію, які, наприклад, 
попрацюють над текстом, які зроблять хороше художнє 
оформлення, красиву верстку, якісний папір, хорошу 
типографію» (Письменники)

«Як вони себе ведуть, які думки 
висловлюють» (Читачі, Львів)  

«Відповідально ставиться на всіх етапах, і на тому етапі, коли книжка вже вийшла з 
друку» , «Коли вони висловлюють свою позицію публічно, вони мають належним чином 
відрефлексувати цей текст і усвідомлювати, що вони пишуть. Бо дуже часто текст 
пишеться на емоціях і на бажанні тут і зараз вхопити якісь лайки і репости. І немає 
усвідомлення, що цей текст матиме в перспективі часовій, і ширшій перспективі, ніж твоя 
ця зона комфорту з твоїх фанатів і підписників» (Письменники), «У нас плагіторство
трапляється. Але, на жаль, плагіатори далі продовжують свою кар’єру, і все нормально, 
навіть не вибачаючись» (Організатори фестивалів)

Висока якість та художня 
цінність тексту, професійне 
редагування тексту, 
приваблива палітурка, якісний 
папір тощо

Громадянська позиція, 
привабливі персональні, моральні 
якості

Чесні, відкриті стосунки з видавцями; 
відповідальне ставлення до своїх книг 
на всіх етапах їх створення; 
неприпустимість плагіату; виважене 
ставлення до публічного висловлення 
свого ставлення до резонансних 
ситуацій

Прогресивність творів, 
відповідність  їх потребам часу

Найважливіші фактори для репутації авторів:

ЛІДЕРСТВО

Відомі нагороди, престижні 
премії, перші місця в рейтингу 
читацьких симпатій тощо
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. АВТОРИ
Драйвери репутації авторів

Широка ПУБЛІЧНІСТЬ,  медійність персони автора

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ставлення до важливих для суспільства питань

ПРЯМА КОМУНІКАЦІЯ з читачами: зустрічі, виступи в медіа, комунікація в соціальних мережах

Співпраця з ВІДОМИМИ  ВИДАВНИЦТВАМИ- лідерами ринку, коректна комунікація з видавництвами, 
дотримання правил ділової етики, дотримання умов угоди з видавцями

КІЛЬКІСТЬ якісних книг (хоча би 3-5 книг), великі наклади

ЕКРАНІЗАЦІЯ, вдала промоція творів

Участь в цікавих СОЦІАЛЬНИХ, МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТАХ, колаборація з медіа (напр., Оксана Забужко 
та «Прометеус», Сергій Жадан та радіо «НВ» тощо)

«Навіть видавши гарну книгу і не зробивши гарну промоцію, так само про книгу ніхто не дізнається 
і так само це не буде цим кроком до створення твоєї репутації як письменника», «Якщо написано 
«за романом таким-то», читач обов’язково подивиться фільм» (Письменники) 

«Деякі люди будують свої тексти таким чином, щоб викликати емоційну реакцію. А емоція 
запам’ятовується як певний символ, що ця людина у нас асоціюється з тим, що вона нас наповнює 
праведним гнівом проти чогось поганого. От ми пам’ятаємо, що це обличчя, це ім’я у нас 
асоціюється з тим, що він нас завжди заохочує висловлюватись проти чогось поганого» (Блогери)

«Може бути геніальний письменник, але в поганому видавництві, недбалому, з поганою 
культурою видання і так далі, він просто загубиться, не прозвучить»  (Письменники), «Бо є 
автори, у яких, скажімо так, не має якихось моральних стоперів, скажімо. І можуть, скажімо, піти 
до іншого видавця і починати виносити всі свої стосунки з попереднім», «Коли автор починає як 
би мовити розкладати яйця в різні кошики, то може для автора це добре, але може і ні. Ведеться 
така концентрація роботи саме з цим автором. І якщо це наш автор, тобто ми вже зацікавлені 
працювати, як би грати в таку довгу гру. А тут, коли ти розумієш, що цей автор буде ще на когось 
іншого працювати, то ти розумієш, що твої зусилля можуть бути використані для когось іншого», 
«Перший крок до високої репутації – це добитися високих накладів»  (Видавці)

«Більше спілкуватися з людьми» Тут без цього ніяк не обійдешся», «Радіо, телебачення « (Читачі)

«Що це за автори, як вони себе поводять, що вони говорять про політику. Це дуже важлива 
складова, власне, що говорять про політику. Тому ми страшенно політизоване суспільство, і 
книжковий цей сегмент тут нічим не різниться» (Письменники),  «В поточних умовах дійсно 
позитивна репутація формується тим, наскільки людина артикулює свою проукраїнську, 
антиросійську позицію» (Блогери)

«Коли ім`я автора на слуху, коли навіть десь в інтернеті читаєш, там на форумах якихось там 
декілька раз.. Тобто ти міг навіть не чути ім`я того автора, а тебе зацікавило, що він на слуху, що 
про нього говорять» (Читачі, Львів), «Хто медійніший, той і має більшу символічну вагу попри його 
вплив на формування культурного простору» (Блогери)

Отримання ПРЕСТИЖНИХ ПРЕМІЙ, перемоги в літературних конкурсах: Шевченківська премія, 
«Найкраща книга» Форуму видавців, «Книга року» BBC

Використання актуальних для авдиторії емоційних тригерів,  які стають чіткими МАРКЕРАМИ ІМІДЖУ 
автора, диференціюють його від інших письменників

За
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Ліна Костенко Сергій Жадан

ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. АВТОРИ
АВТОРИ з унікальною репутацією

УНІКАЛЬНІСТЬ:
Здобула багаторічну любов різних сегментів читачів фактично без використання 
медійної складової; письменниця з бездоганним персональним іміджем

УНІКАЛЬНІСТЬ:
• Митець з багатьма різноплановими талантами
• Художні тексти відповідають естетичним, ідеологічним запитам широкої читацької авдиторії
• Відповідає актуальному суспільному запиту на моральні авторитети, на «месію», який є для 

громадськості моральним орієнтиром   
• Відповідає затребуваному образу «мачо», що асоціюється з вітальністю, силою, звитягою, 

спроможністю, вірою в перемогу, вірою в краще майбутнє 
«Ліну Костенко читають, її цитують, її перепощують. І книги продаються. І це теж феномен, коли 
автора немає у публічному просторі, автора немає у медійному просторі, але його книги 
продаються і продаються»(Письменники), «Ліна Костенко може нічого не видавати роками, але 
вона залишається найсильнішим брендом в Україні. Це самий сильний бренд» (Видавці)

«Ота його (Сергія Жадана)  людяність, така сердечність, - як він дає відповідь і ти знаєш, що він справді говорить 
з теплотою» (Читачі, Львів), «Есть Сергей Жадан, его громадянська позиція влияет на его авторитет» (Читачі, 
Харків), «Найбільшим брендом є Жадан. Ну, а загалом це коли йдеться про бренд – йдеться про довіру. Про те, 
що на це ім’я підписується багато людей. Вони можуть довіряти тільки йому» (Видавці), «Сергій Жадан – це 
такий Мідас українського видавничого бізнесу. Все, до чого він не доторкнеться, все перетворюється на золото.. 
у нас зараз таке суспільство, воно спрагло очікує, кому делегувати статус лідера громадської думки. Дайте нам 
людину, якій ми делегуємо цей символічний капітал, щоб вона говорила якісь істини, які нас будуть збуджувати, 
з якими ми будемо погоджуватись, та які для нас будуть маяком світла в темряві « (Блогери). «Дещо 
«мачистський» образ. А мені здається, що у нас є теж широкий запит на «мачистську» культуру, це, можливо, 
пов’язано теж з посттравматичними умовами, в яких ми перебуваємо у зв’язку з війною. Тому що «мачистський» 
образ у нас асоціюється з силою, спроможністю, звитягою. Це такий, вітальний образ, наповнений життєвою 
енергією. З якою нам хочеться себе асоціювати, до якої хочеться доторкнутися, тому що вона нас наповнює 
наснагою і впевненістю про те, що все буде добре, ми все зможемо, все переможемо. Я думаю, що цей 
«мачистський» образ наповнений і певними сексуальними конотаціями. Він теж вирішальний в іміджі Сергія 
Жадана і він впливає на оцінку його дій, на його риторику« (Блогери)

ПРИКЛАД НЕГАТИВНОЇ РЕПУТАЦІЇ:

Автор із скандальною репутацією, побудованою на провокативному нівелюванні 
важливих для українців національних цінностей

Олесь Бузина

За
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
Маркери високої репутації авторів

✓ ВІДОМІ, ПУБЛІЧНІ

✓ МАЮТЬ ОСОБИСТУ ХАРИЗМУ, ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ

✓ ТВОРИ КОРИСТУЮТЬСЯ  ПОПУЛЯРНІСТЮ, ЗНАЧНИЙ ВКЛАД В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ

✓ МАЮТЬ ЧІТКУ ПРОУКРАЇНСЬКУ ПОЗИЦІЮ, ДОНОСЯТЬ  ВАЖЛИВІ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА 

МЕССЕДЖІ

АВТОРИ, які користуються великим авторитетом в суспільстві:

Ліна Костенко 

Сергій Жадан

Оксана Забужко

Василь Шкляр Ірена Карпа

Юрій Андрухович Лесь Подерв’янський

Макс КідрукЮрій Іздрик

За
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. КНИГАРНІ
Влив класичних факторів на репутацію книгарень

ЯКІСТЬ КНИГ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДАТНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙ

«Моя особиста думка, що книги 
російських авторів, будь-яких російських 
авторів продаватись в українських 
книгарнях сьогодні не повинні»  
(Письменники)

«В книгарне «Виват» есть кофейная машина, 
ты можешь себе сделать кофе, там, 
минимум, проводят какие-то встречи с 
авторами» (Читачі, Харків)

Продаж якісної літератури, широкий асортимент 
книг

Відповідальна громадянська позиція, - відмова 
від продажу російських книг тощо

Новаторські форми роботи з читачами, напр., 
проведення круглих столів, колаборація «кав'ярня 
+ книгарня», облаштування пунктів обмін книг
(BookCrossing) 

Найважливіші фактори для репутації книгарень:

За
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. КНИГАРНІ
Драйвери репутації книгарень

Унікальне, чітке ПОЗИЦІОНУВАННЯ на ринку

Зручність РОЗТАШУВАННЯ, достатня кількість магазинів

Затишна АТМОСФЕРА в книгарні, можливість почитати книжку

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ продавців-консультантів, високий рівень сервісу

Зручний ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Взаємовигідна співпраця з ВИДАВНИЦТВАМИ

МАРКЕТИНГОВІ АКЦІЇ: різні рекламні акції\знижки, подарунки (АЛЕ: інколи це згубно 
діє на ринок, оскільки змушує видавців вдаватися до демпінгу, через що і 
видавництва, і автори  суттєво втрачають в доходах)

«Книгарні мають співпрацювати з видавцями, а не вести тільки власну політику, яка постійно якось є політикою 
тільки їхніх інтересів і входження в конфлікт з інтересами видавців, бо все-таки це наш спільний шматок пирога
(Видавці)

«И ценовая политика, потому что в «Книголэнде» самые дешёвые цены» (Читачі, Харків)

«Чтобы продавец был в курсе, что он продает» , «Если он тебе предложит, подаст правильно идею, вот почитайте 
ещё вот это, почитайте ещё вот это, и ты начинаешь интересоваться», Была продавщица, которая всегда уделяла 
внимание, окружала вот такой теплотой, заботой. Говорили, а купите ещё вот это и вам будет фонарик, там, или 
пледик, или чашечка, там, или наклеечку подарим. Вот это всегда вызывало какую-то теплоту» (Читачі, Харків)

«Главное атмосфера, чтоб ты пришёл, ты был там расслабленный» , «Во Львове я пришёл, там диванчики, там 
столики, ты можешь посидеть, почитать книгу»(Читачі, Харків)

«Месторасположение книжных магазинов должно быть в местах... Более людных таких» (Читачі, Харків)

«Вони мають бути не схожими чи книжкові мережі один на одну, тобто у кожної має бути якась специфіка для того, 
щоб створити своє реноме чи репутацію» (Письменники)

Проведення ПРЕЗЕНТАЦІЙ книг, зустрічей  авторів з читачами, засідань книжкового 
клубу тощо

Доступна для читачів ВАРТІСТЬ КНИГ

«Я пришёл, купил, там, книгу, о, ещё три книги куплю, грубо говоря,, возможно, какой-то магнитик получу. Уже 
будет какая-то идея прийти туда, что-то купить» (Читачі, Харків),«Вивісить табличку знижки 50% і всі до вас 
побігли», «Видавці тепер можуть видати у 2 рази менше книжок за такої ситуації, коли зруйнована уся 
дистрибуція, вийшло кілька каналів на ринок, так, які за рахунок величезної знижки тягаються, хто дасть більшу 
знижку кінцевому споживчу, читачу» , «Якщо книгарні постійно збивають ціну, то на власних ресурсах видавців 
вже падають продажі. Тому що вони не дають таких серйозних знижок. І того це впливає на репутацію»  
(Видавці)

«Різні книгарні різні акції мають, презентації, якісь майстер-класи» (Читачі, Львів), «Актуалізованість книгарень 
підтримується лише переважно за рахунок того, що книгарні привозять письменника до себе живого, або 
перекладача. І можна з ним поспілкуватися, задати йому питання, отримати книжку з автографом. Це те, що 
зараз активно залучає до себе авдиторію» (Блогери)

За
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ.ВИДАВНИЦТВА
КНИГАРНІ з найкращою репутацією 

УНІКАЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:
КНИГАРНЯ ВІДПОВІДАЄ ВСІМ, ВАЖЛИВИМ ДЛЯ РЕПУТАЦІЇ, КРИТЕРІЯМ: 
відомий бренд, велика кількість магазинів, вигідні для читачів акції, зручна викладка книг, широкий асортимент книг, приваблива атмосфера в книгарні, можливість почитати книгу прямо в 
магазині, компетентні консультанти, проведення зустрічей з авторами, презентацій, зручний для замовлення книг Інтернет-сайт, можливість перевірки наявності книги в інших філіалах книгарні. 
Книгарня до пандемії на запит громадськості проводила локальні регіональні заходи, презентації «нішевих» книг.

За останні роки книгарня дещо послабила позиції на ринку через зміни в стратегії, але залишається найбільш популярною серед читачів.

«І їх же багато по Києву цих книгарень. І інтернет-магазин зручний», «Дійсно акцій багато буває там» (Читачі, Київ) , «Є приміщення, де є стіл, де є крісла, де можна сісти, погортати і собі почитати і створити 
свою думку», «Добре сортується по напрямках. Книгу легко знайти» , «Продавці компетентні, які можуть щось вам порадити, підказати вам. От я можу прийти і сказати – в мене є настрій на щось таке. Чітко 
покажуть, розкажуть пару альтернатив» (Читачі, Львів) , «Мне нравится там энергетика, атмосфера, мне нравится там вообще ассортимент, который тоже очень широкий, разнообразный» (Читачі, Харків) 
,»Вони активно відгукувались на будь-які пропозиції громадськості: «А давайте ми в «Книгарні Є» зробимо якісь суспільні обговорення якоїсь теми. Не лише культурні, а культурні соціальні гостри теми. А 
давайте ми зробимо цілий цикл зустрічі з істориками», «Те, що відкриється в якомусь місті вперше «Книгарня Є», а до того її ніколи там не існувало, що це вже сам по собі важливий чинник, який точечно
почне змінювати якось культурне тло» (Блогери) ,«Для мене Книгарня «Є« є взірцевим проєктом…Вони зробили дуже хороший бізнес, дуже якісно облаштували всі ці книгарні, тобто українська книга стала 
вже не на якихось нижніх полицях, вона стала на перших полицях, вона стала шановною, вона стала красиво поданою, вона стала презентабельною» (Письменники)

НЕГАТИВНИЙ РЕПУТАЦІЙНИЙ КЕЙС: 
звинувачення на адресу Yakaboo та подальший продаж книг російських видавництв, які 

знаходяться під санкціями в Україні
АЛЕ СИЛА БРЕНДУ «Є» ТА СЛАБКА  КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ДОПОМОГЛИ КНИГАРНІ УНИКНУТИ 

ЗНАЧНИХ ВТРАТ, ПРИНАЙМНІ ФІНАНСОВИХ

За
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. КНИГАРНІ
Маркери високої репутації книгарень

Деякі читачі вважають, що найкращу репутацію 
мають локальні книгарні ( в т.ч. книгарні 
видавництв): «Vivat», «Знакъ», «Книжковий клуб Клуб
Сімейного дозвілля», «Книголенд»

✓ ШИРОКО ВІДОМІ

✓ ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

✓ Є ОСЕРЕДКАМИ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ МІСТ 

КНИГАРНІ, які користуються популярністю серед читачів:

ВИЖИВАННЯ книгарень в умовах карантину:

Через високу орендну плату та низький попит на покупку книг офлайн в період карантину значна частина книгарень збанкрутіла або перепрофілювалася на продаж інших товарів. Це стало 
великим викликом для книжкового ринку.

ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ :
Книжковий ребейт - відшкодування державою книгарням, які продають книги українською мовою, певного відсотка орендної плати 

ДОПОМОЖЕ КНИГАРНЯМ ВИЖИТИ В СКРУТНІ ЧАСИ
СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

СПРИЯТИМЕ ДЕТІНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОГО БІЗНЕСУ (ОСКІЛЬКИ СТАНЕ ВИГІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ КАСОВІ АПАРАТИ В КНИГАРНЯХ)

«Книгарні не витримують в торгових центрах, тому що там оренда від 50$ за квадратний метр, а книгарня... ну оренда в них може займати 50-60% від всього обороту. Плюс заробітна платня 
працівникам – через те вони не можуть притягувати заробітньою платнею. Тому книгарням вигідніше закритися чи перекваліфікуватися на продаж канцтоварів чи іграшок дитячих, чи ще щось. І 
це дуже велика системна проблема… Яка ідея цього: щоб держава відшкодовувала книгарням, які торгують українськими книжками, книжками українського виробництва, якийсь відсоток на 
відшкодування орендної плати. Наприклад, 15% від виторгу саме української книжки. Тоді автоматично ми вирішуємо кілька проблем: перша – книгарні становляться білими, тобто їм вигідно 
офіційно працювати через касовий апарат, тому що зараз ще одна проблема на ринку – це піратство. Далі, книгарні не будуть продавати піратські контрафактні видання, тому що їх треба через 
касовий апарат, якщо вони хочуть частину компенсації на ринку. Третє, у нас ще проблема російська книжка, я маю на увазі, імпортована книжка...Таким чином, книгарня може продавати і 
російську книжку, і українську, але за українську книжку вона буде отримувати ребейт, відповідно вона буде зацікавлена, щоб більше української книжки продавалося» (Видавці)
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. ПЕРЕКЛАДАЧІ
Влив класичних факторів на репутацію перекладачів

ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИЙ УСПІХ 
перекладеної книги

Повинна бути читабельна книга. А це залежіть від перекладача», 
«Перекладати, щоби легко читалося»,  «Багато вчитися. Читати, 
вчитися», «Перекладати з оригіналів» (Читачі, Київ)
«Якісь книжки перекладені з російської з купою помилок. А люди їх 
купують, і це видавництво там має хороші наклади і продовжує 
свою діяльність. Тобто, це ніяк не стосується широкого кола 
читачів» (Організатори фестивалів)

Деякі переклади взагалі робляться таким чином, що текст закидають в гугл-
перекладач, потім те, що отримали на виході, дають якимсь там студентам-
філологам за якісь копійки «причесати», довести до якогось такого-сякого 
літературного стандарту, і потім це видають, і з’ясовується, що в деяких рядках то 
відмінювання слів шкутильгають, то не поєднані семантично між собою якісь 
окремі речення, між ними якийсь семантичний дисонанс виникає»  (Блогери), «Є 
видавництва, які перекладають або з російської, або користуються Гугл
Перекладом. Я не знаю, як вони це роблять. Але їхні переклади вважаються не 
дуже корисними. Мені здається, що це якийсь обман читача. І є видавництва, що 
ми знаємо, що вони роблять погані переклади» (Видавці)

Никто из нас не знает ни имен, 
ни фамилий этих 
переводчиков. Мы даже не 
знаем, кто переводит. Мы 
знаем издательство, мы 
знаем автора, но мы не знаем 
переводчика» (Читачі, Харків),  
«Немає у нас в Україні відомих 
перекладачів, на жаль. Це 
тільки в такому фаховому 
середовищі знають» (Видавці) 

Переклад виключно з оригіналу, а не з російської 
мови, наприклад; адаптація оригінального тексту, а 
не його механічний переклад; читабельний, легкий 

для сприйняття переклад
АЛЕ: більшість читачів не можуть належно оцінити 
якість перекладу, тому невеликі перекладацькі 
помилки залишаються непоміченими 

Залучення до перекладу фахових перекладачів, 
а не студентів; неприпустимість користування 

Google перекладачами

Широка популярність перекладеної книги серед 
читачів та високі продажі

Найважливіші фактори для репутації перекладачів:

Загалом читачі майже не знають перекладачів та не надто звертають увагу на 
прізвище перекладача книги. Серед експертів повагою користуються Євген Лір, 
Остап Українець, Наталя Іванчук
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ДРАЙВЕРИ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ГРАВЦІВ РИНКУ. ПЕРЕКЛАДАЧІ
Драйвери репутації перекладачів

ФАХОВІСТЬ перекладачів: професійність перекладу, висока якість адаптації перекладу 
тощо

Авторитетність ВИДАВНИЦТВ, з якими вони співпрацюють

ПУБЛІЧНІСТЬ, комунікація з читачами, участь в презентаціях книг, ведення власних 
блогів чи YouTube каналів тощо

Орієнтування в закордонному книжковому ринку, вміння вибудовувати ефективну 
КОМУНІКАЦІЮ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ВИДАВНИЦТВАМИ

«Перекладачеві теж дуже важливо, з яким він працює видавцем. Це така взаємна історія. Взаємного впливу. І 
власне саме і репутаційного» (Видавці)

«Не слово в слово, а дух тексту» (Читачі, Львів), «Даже не зная переводчика, переводчик может так испоганить 
книгу... Что потеряет репутацию и издательство, и автор» (Читачі, Харків)

Міжнародні НАГОРОДИ, рейтинги впливовості в професійних спільнотах
«Іноді від перекладачів залежить доля цілого видавництва. От, Наталія Іваничук, вона дуже багато для нас 
зробила…Вона вибудовувала цю комунікацію з іноземним видавництвом тоді, коли ми ще нічого не вміли і не 
могли самостійно вибудовувати цієї комунікації.. Вони бувають найбільшими експертами в купівлі іноземних 
бестселерів. І знають, що там про них пишуть в їхній пресі» , «Дуже багато залежить від того, як комунікує
перекладач на міжнародному ринку. З ким він там комунікує. Він може допомогти знайти права. Або допомогти 
продати права. Тобто, знайти видавця для тої чи іншої книжки українського ринку» (Видавці)

За’
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕПУТАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВИХОДУ З 
РЕПУТАЦІЙНИХ КРИЗ

Деякі закономірності репутаційного конфлікту

РЕПУТАЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ:

ЛЕГШЕ УНИКНУТИ, АНІЖ З
НЬОГО ВИПЛУТАТИСЯ БЕЗ

РЕПУТАЦІЙНИХ ВТРАТ

НЕ ВАРТО ІНІЦІЮВАТИ БЕЗ ВАГОМОЇ 
НА ТЕ ПРИЧИНИ, ІНАКШЕ РИЗИКУЄШ 
САМ ЗАЗНАТИ РЕПУТАЦІЙНИХ ВТРАТ

ЧАСОМ МОЖЕ ОЗНАЧАТИ  ВИХІД ЗА 
МЕЖІ ЗВИЧНОГО, ПОЯВУ НОВОГО, 

КРОКОМ ВПЕРЕД В РОЗВИТКУ 
ЛІТЕРАТУРНОГО РИНКУ

Що може бути вагомими причинами для ініціювання 
конфлікту:

▪ Ситуації, які стосуються важливих цінностей та 
принципів, в т.ч. моральних

▪ Якщо є варіанти вирішення проблемної ситуації, а не 
просто «порожні звинувачення»

«Тобто легше не робити дурниць, аніж наробивши 
дурниць, потім її виправляти» , «Про репутацію 
треба думати не тоді, коли потрібно розв’язати 
проблему, яка вже виникла, не тоді, коли вже 
розрулюють кризову ситуацію, наприклад, коли 
керівник порушив ділову етику чи не 
політкоректна реклама, чи неполіткоректна 
поведінка компанії, неадекватна чи щось. Тобто 
треба не тоді уже думати про неї, а на етапі 
планування або прогнозування ризиків» 
(Письменники) «Коли ти когось звинувачуєш, тобто автоматично ставиш планку сам для 

себе. І ти кажеш, що я кращий, бо я не такий. І якщо раптом потім десь 
щось в тобі знайдеться таке, що не відповідає тій планці, ти втратиш 
значно більше, ніж той, кого ти звинувачував» (Письменники), «Мені 
здається, в певних ситуаціях це нормально, це навіть інколи добре, тому 
що видно, що людина вболіває за результат, за ринок, їй це болить. Вона 
хоче, щоб було краще» (Блогери)

«От колись репутаційним для української літератури був скандал з 
виходом перших книжок Юрія Андруховича…Ми повинні 
передбачати, що часом репутаційний скандал насправді є якимось 
кроком вперед до нового етапу чи літератури, чи літературних 
смаків, чи літературних преференцій» (Письменники)

За
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕПУТАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВИХОДУ З 
РЕПУТАЦІЙНИХ КРИЗ

Деякі закономірності репутаційного конфлікту

Конфлікти є досить частим явищем в книжковому бізнесі в Україні. В умовах ще досить слабкого 
книжкового ринку репутаційні конфлікти мають деструктивний ефект, не сприяють консолідації 
учасників ринку, навпаки, - заважають масштабувати, зміцнювати позиції української книжки

«Наскільки те, що сталось, дійсно змістовне, чи роздувається якась піна у Фейсбуці чи десь в 
соцмережах, як на книжковій бульбашці, коли 3 людини це побачило, щось сказали», (Видавці), 

«Коли ти когось звинувачуєш, тобто автоматично ставиш планку сам для себе. І ти кажеш, що я 
кращий, бо я не такий. І якщо раптом потім десь щось в тобі знайдеться таке, що не відповідає тій 
планці, ти втратиш значно більше, ніж той, кого ти звинувачував» (Письменники), «Мені здається, 
в певних ситуаціях це нормально, це навіть інколи добре, тому що видно, що людина вболіває за 
результат, за ринок, їй це болить. Вона хоче, щоб було краще» (Блогери)

«В нас просто немислима кількість «срачів»..Це шкодить всім насправді» 
(Письменники), «Набагато важливіше не топити свого за якусь дріб’язкову помилку чи 
якусь сумнівну ситуацію, а підтримувати з урахуванням того, що нам дуже важливо 
зараз накопичувати цей наш контент. Накопичувати нашу присутність, поширювати і 
займатись культурною експансією. В нас не так багато всього, щоб ми так легковажно 
відкидали видавництва через те, що вони видали книжку з помилками. В нас не так 
багато всього, щоб ми бойкотували, наприклад, книжковий ярмарок через те, що вони 
якось не так прокомунікували з ветеранамих» (Письменники)

Поширеними є випадки недобросовісної конкуренції на ринку, коли фейковою інформацією 
намагаються знищити репутацію конкурента, що в результаті шкодить всім учасникам такої 
ситуації

Репутаційні втрати бренду в результаті конфлікту залежать від того, наскільки значущою є 
проблема, що стала причиною конфлікту, та від сили його впливу на емоції читачів\учасників 
ринку

Вплив конфлікту на репутацію бренду залежить від стійкості та сили бренду: для брендів з 
високою репутацією ризики від конфліктів є значно меншими. Але чим успішніший бренд, тим 
більш вразливим він є до репутаційних конфліктів, бо будь-які помилки зразу викликають велику 
увагу медіа та громадськості

«Ми 5-6 мільйонів книжок щорічно видаємо. Звичайно, іноді проскакують, скажемо так, недоліки 
в книжках. І тут, коли ми займаємо дуже велику частку ринку, звичайно, всі недоліки відразу 
становляться помітними. Тому, коли ти "великий", іноді репутація і на мінус може працювати» 
(Видавці)

За
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕПУТАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВИХОДУ З 
РЕПУТАЦІЙНИХ КРИЗ

Деякі закономірності репутаційного конфлікту

Репутаційні конфлікти суттєво шкодять репутації лише якщо відбуваються регулярно. Поодинокі 
ситуації швидко (десь за місяць) забуваються. Але є ймовірність того, що давні й навіть забуті 
конфлікти в будь-який момент можуть бути використані зацікавленими сторонами проти 
учасників конфліктної ситуації 

«Автори – ранимі люди. І мені здається, що Гаська Шиян, вона хоча і приховувала, як це 
відбивалося на ній. Але як воно там потім на психологічному рівні пішло? Ми можемо сказати, 
що Олесь Ульяненко «Жінка його мрії», через яку він потім судився, так, привселюдно. І казали, 
що це порнографія. Що потім сталося з автором? Він помер, він не витримав саме цього 
скандалу. Чи Олександр Ройтбурд... Він нібито дуже сильно класно тримався. Він вів цей музей. І 
його, вибачте, просто знищували морально всі ці недалекі люди…Письменники – це люди, які 
бачать по-особливому світ. І як це потім впливає? Мені здається, що це потім дуже важко 
пережити ці моменти»и (Організатори  фестивалів) 

«Розраховують на те, що якось все відбудеться добре. Треба сподіватися на краще. А раптом не 
побачать? …іноді комунікативні стратегії з приводу якихось кейсів загострюють конфлікт через те, 
що видавництва, наприклад, не вміють комунікувати про свої помилки», «З  «Зеленою хвилею» 
сталося, вони вибачилися так, що збурили ще більш критики на свою адресу» (Блогери)

«Наше суспільство має дуже коротку пам’ять. І всі ці скандали, які нам видаються 
такими, що змінюють світ, змінюють наше поняття про біле і чорне, вони затихають за 
24, 48 годин» (Письменники),  «Мені здається, що це залежить не від самого конфлікту, 
а від періодичності. Якщо ти помилився один раз – це просто помилка. І кожен з нас 
може помилитися і ми маємо право на цю помилку. Але якщо ти робиш це раз за 
разом» , «Наш книжковий ринок не дуже має високий вплив на репутацію, власні 
навіть. Якщо Ви щось якесь взагалі незрозуміло що видали. То це місяць. І то це буде 
по тому проєкту, який Ви негативно видали» (Видавці), «Всі ці речі час від часу 
витягаються із шаф, актуалізуються. І кожному із нас, письменників, видавців, 
критиків, журналістів, можуть приписати, нагадати якісь гріхи, сказати: «А ми ж 
бачили, ми ж говорили – вони давно такі». Ясна річ, що все це зберігається. Ми ж 
живемо у світі, де величезні архіви. І Інтернет дозволяє нам нагуглити дуже багато 
інформації» (Письменники), На щастя або на жаль в нас настільки все швидко 
міняється, що новини, ну, буквально кілька днів, тиждень – і все забувається. 
Звичайно, там, якийсь проміжок часу це все пам’ятається, але тиждень – і все 
проходить» (Видавці)

Значна частина репутаційних конфліктів зумовлена сподіваннями, що зроблені помилки пройдуть 
непоміченими. Та невмінням учасників конфлікту правильно комунікувати з громадськістю, коли  
дані помилки стають відомими широкому загалу: невизнання своїх помилок, відсутність культури 
вибачення, агресивне звинувачення читачів в неадекватній оцінці ситуації тощо

Особливістю репутаційних конфліктів на книжковому ринку є величезна значимість 
персонального чинника. Конфлікти згубно діють на моральний та психологічний стан митців, які 
потрапили в конфлікту ситуацію. Творчі люди дуже чутливі до реакції громадськості й часто 
негативний резонанс призводить до особистих трагедій.
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Дії, що негативно впливають на репутацію

Дії чи заяви, які суперечать патріотичній ГРОМАДСЬКІЙ ПОЗИЦІЇ, загрожують безпеці країни (тема 
війни з Росією, продаж російських книжок, співпраця з російськими видавництвами, які 
перебувають під санкціями тощо, неповага до української мови, недотримання Закону про мову)

АЛЕ: часто саме на громадянській позиції спекулюють конкуренти, створюючи різні фейки та 
провокації в медіа

Видавництво приймає рішення брати якусь книжку. А, скажімо, книжка є предметом дискусій, 
якихось суперечок, скандалів всередині суспільства. І з одного боку видавництво бере на себе ці 
ризики з видання цієї книжки. З іншого боку воно не може повністю відповідати за цей контент, 
якщо він не містить, скажімо, чогось, скажімо так, протизаконного. Зате містить якийсь такий 
дискусійний контент. ..Передбачити реакцію читачів чи експертів складно»  (Видавництва), 
«Можна сказати, що це одностатеве кохання, воно дуже якось тригерить наших людей, досить 
його бояться чомусь» (Організатори фестивалів)

«Усі ці скандали – два чинника: або якісь корпоративні війни йдуть, тобто конкурентні війни, і оцей 
кейс зі співробітництвом з Росією дуже такий, вигідний для корпоративних конкурентів, тому що 
це дуже легко підняти на хайп» (Видавці)

«Зараз суспільство в стані війни, ми воюємо із Росією. І все, що пов’язано із цією темою, 
сприймається дуже гостро. ..На цьому підгрунті можуть бути одні з таких найбільших 
репутаційних втрат, якщо хтось щось зробив. І тут вже навіть вибачення не пройдуть» 
(Письменники), «Відсутність будь-якої співпраці з російською стороною» (Блогери), 
«Війна – це найперше, що тригерить людей» (Організатори фестивалів). 

Видання книг на ЧУТЛИВІ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА ТЕМИ: одностатеві стосунки, сепаратизм, релігія, 
дискусійні історичні факти тощо. Реакція з боку читачів та експертів  на такі книги є дуже 
непрогнозованою, тому наперед варто прораховувати всі можливі ризики

Незвичне\комічне зображення постатей визнаних НАЦІОНАЛЬНИХ АВТОРИТЕТІВ (Т.Шевченко, 
І.Франко тощо), використання нецензурної лексики в творах

Видання книг АВТОРІВ З КОНТРАВЕРСІЙНОЮ громадянською, ідеологічною позицією

«Ідоли» із шкільної програми, вони дуже важливі. От тільки ти порушиш оце, я не знаю там, ікони 
Франка, Шевченка, Лесі Українки, щось ти намагатимешся ти їх оживити, як живих людей, відразу 
люди приходять і кажуть: «Ай-ай-ай. Як це так?» (Організатори фестивалів)

ХЕЙТЕРСТВО, прояви зневаги, приниження, знецінення читачів\підлеглих\конкурентів\вразливих, 
незахищених соціальних груп тощо 

«Не висловлюватися про потерпілих. Про жертв, які померли, і про потерпілих, які зазнали за 
життя чогось негативного, драматичного для себе», «Якщо ти висловлюєш свої судження про іншу 
групу, яка є членами суспільства, в якому ти живеш, але яка не має тих привілеїв, тих ресурсів, які 
маєш ти, і ти висловлюєш, наприклад, судження про особливості цієї групи, доцільно їй щось 
робити чи не доцільно – треба теж промовчати» (Блогери) 
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Дії, що негативно впливають на репутацію

Випадки непрофесійності, НЕЯКІСНОГО ПРОДУКТУ: неякісні переклади, тексти з граматичними 
помилками, продаж неякісної література, виданої коштами автора чи його спонсора тощо

«Я би, мабуть, ще сказала про якусь комунікацію, ділову... ділову етику комунікації, якої, на жаль, 
у нас поки що в середовищі дуже мало.. Не попереджують про певні свої зміни в програмі…люди 
можуть написати в Messenger і в першу годину ночі, в третю годину ночі…І дотримання дедлайну –
це для нас теж таке болюче питання для видавничого ринку»  (Організатори фестивалів)

Не красти грошей, повертати вчасно борги. Не обкрадати інших, своєчасно виплачувати 
зарплатню. Мені здається, що це набагато важливіше», «Якщо йдеться про грошові 
махінації, якщо йдеться про хейтерство, приниження особи, це, мені здається, найгірші 
речі», «Правильне видавництво має чесно вести свій бізнес, платити податки, навіть якщо 
це шкодить її комерційному успіху»  (Письменники)Порушення ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, фінансові махінації, несплата податків, невиплата роялті 

чи гонорарів авторам\перекладачам тощо

Порушення авторських прав, випадки ЦЕНЗУРИ, порушення прав інтелектуальної власності

Порушення етики ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: недотримання партнерських зобов'язань, порушення 
дедлайнів тощо

«Юрій Андрухович, Софія Андрухович, Андрій Бондар –вони родичі, і, наприклад, про них теж 
говорять, що це їхній клан, і що вони постійно перемагають на різних конкурсах літературних»  
(Організатори фестивалів)Формування РОДИННИХ письменницьких традицій, - часто сприймається як кумівство, клановість 

в літературі

«Почалися системні знижки. Але це погано вплинуло на репутацію книгарень всередині нашої 
спільноти, тобто, видавці  не погоджують деякі знижки.... це погано впливає на репутацію самої 
ідеї книжки. Тобто, на книжку не повинна бути постійна знижка»  (Організатори фестивалів)

ДЕМПІНГ книжкової продукції, постійні знижки на книги, - це знецінює книгу в очах споживача та 
не дає можливості розвиватися книжковому бізнесу 

За
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Способи вирішення репутаційних конфліктів

Залучати до вирішення конфлікту фахових кризових менеджерів, бо непрофесійні дії можуть 
призвести до ще більшого роздмухування конфлікту «Не выносить ссор из избы, это прежде всего, решать конфликты нужно корректно, то есть 

находить какой-то консенсус, какой-то... не выносить, не надо. У нас и так, простите, говна 
достаточно везде» (Читачі, Харків), «У нас величезна проблема взагалі усіх українців –
невміння домовлятися. Наша пиха, гордість, ось це все такі нюанси. Ви знаєте, коли все це за 
кадром, неофіційно всі люди нормально уміють домовлятися і розуміють, уміють рахувати 
цифри. Коли все це виходить у якійсь широкий загал, всі там борються до останнього. Ніхто не 
вміє зробити крок назад і сказати: «Так. Ми були не праві», «Намагаємося дотримуватися 
стандарту певних внутрішніх переговорів. Не виносити на публіку ... Будь яка інформація, яка 
виходить, може працювати проти тебе» , «Більше про компанію розказувати про успішні кейси, 
про успішні якісь діла, про події свої, про справи, що ми робимо» (Видавці), «Ось це дуже погано 
нападати на людей, які вас критикують – це прям мінус»,  «Це найкраща комунікація, коли 
просто визнаєш помилку, але не намагаєшся розказати, який ти класний, що всі довкола 
погані» (Блогери), «В жодному разі не закриватися, не говорити, що цього не сталося» 
(Організатори фестивалів)

Домовлятися, іти на компроміси, не виносячи конфлікт на широкий загал

Не нападати на тих, хто звинувачує, не проявляти агресію стосовно хейтерів

Звільняти з посад осіб, які спричинили конфлікту ситуацію, чи керівників видавництва\книгарні

Не втягуватися в довготривалі дискусії, не роздмухувати конфлікт самостійно
«Мають бути переговори. Зібратись, проаналізувати, критично оцінити ситуацію, чому так склалось, 
зробити для себе висновки, охолонути і передивитись цю ситуацію. Далі треба вскрити конфлікт або 
це мають бути публічні вибачення. Мені здається, менш ефективним є агресивний самозахист і 
виправдовування. Має бути публічні вибачення чи делікатне відстоювання своєї позиції. Далі якщо 
це стосується видавництва, зроблена якась помилка, в усьому світі змінюють керівництво» 
(Письменники) , «Це дуже зачіпає за живе, але не вплутуватися в подальшу комунікацію. Ось є заява 
команди чи заява організації, це наша позиція. Це те, що нам сказали на цих кризових тренінгах –
треба намагатися не роздувати конфлікт самостійно» (Організатори фестивалів)

Компенсувати негативні репутаційні наслідки позитивними вчинками, інформувати громадськість 
про добрі справи компанії, але не спекулювати на власних попередніх заслугах

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ВИПАДКУ СЕРЙОЗНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Респонденти вважають, що вибір способу вирішення репутаційного конфлікту залежить від СЕРЙОЗНОСТІ  ТА\ЧИ РЕЗОНАСНОСТІ звинувачень. І на несерйозні 
звинувачення краще не реагувати і не виправдовуватися,  щоб не втягувати себе в беззмістовні дискусії

Якщо конфлікт отримав суспільний резонанс, діяти оперативно, не замовчувати проблему, не 
затягувати з рішенням
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ВИЗНАННЯ ВЛАСНОЇ ПОМИЛКИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВИБАЧЕННЯ

ЧЕСНЕ ПОЯСНЕННЯ СИТУАЦІЇ ТА ПРИЧИН, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО НЕГАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ

ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ 

ЗВІТ ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ 

«У мене просто один рецепт, якщо ти помилився, ти 
чесно повинен визнати свою помилку, якщо вона є. 
Чесно запропонувати шляхи виходу з цієї помилки. І 
чесно це прокомунікувати, тобто розповісти. Мені 
здається, що інших шляхів, можливо, я просто чогось не 
знаю, але, мені здається, що інших шляхів немає» 
(Видавці), «Найперше, що ти маєш зробити – це 
перепросити. Повестись, як дорослий, а не як дитина, 
яка огризається в мережі на якийсь тролінг», «Мені 
здається, що дуже важливо просто проговорювати 
свою позицію і пробувати її донести. Найгірше – це 
просто замовчувати і не реагувати» (Письменники), «Я 
не знаю, чи то пиха, чи то ще щось заважає визнати свої 
помилки і подякувати громадськості за те, що от ви нам 
зауважили, зараз ми все виправимо. Починаються якісь 
комунікації, коли починають звинувачувати своїх же 
споживачів тому, що вони не такі» , «Вміти вибачатися, 
оперативно реагувати і, проговорюючи цей конфліктний 
кейс, не звинувачувати своїх же власних споживачів» 
(Блогери), «Ми пояснюємо, пояснюємо свою позицію 
спокійно, виважено і не зриваючись. Але я бачу, що в 
нашому суспільстві ще не вистачає цієї толерантності 
чи бажання спокійно розібратися», «Перше – якщо 
винний, признатися…Друге – пояснити, чому це так 
трапилось…І головне, третє – це виправити цю 
ситуацію. Або пообіцяти виправити і сказати, як ти 
будеш її виправляти» (Видавці)

ПРИКЛАД ДІЙ В СИТУАЦІЇ РЕПУТАЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ, ЯКЩО ПОМИЛКА Є ОЧЕВИДНОЮ – НА ПРИКЛАДІ КСД

ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЇ 

1

2
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5
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

Тестування кейсів: резюме

КЕЙСИ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ  ЗАШКОДИЛИ РЕПУТАЦІЇ  КЕЙСИ, ЩО МАЛИ НАЙМЕНШИЙ ВПЛИВ НА РЕПУТАЦІЮ

Конфлікт між власником видавництва 
«Наш формат» та його колективом

Є найбільш репутаційно вразливим 
через значний емоційний відгук, 
який він викликає у людей

Кейс з Yakaboo та книгарнею «Є»
Конфлікти між лідерами завжди 

мають великий резонанс і негативно 
впливають на ринок загалом

Кейс з романом Гаськи Шиян «За 
спиною»

На думку респондентів, є дещо 
надуманими

та штучно створеними
Кейс з видавництвом «Книголав» 

КОНФЛІКТИ, ЯКІ БУЛИ ВИРІШЕНІ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНО

Кейс з ветеранськими видавництвами 
та «Книжковим Арсеналом»

Кейс з видавництвом «КСД»

Був знайдений компроміс, вигідний 
для обох сторін конфлікту

Видавництво публічно визнало 
власну помилку та виправило її  за 
рахунок власних фінансових втрат

В обох ситуаціях рішення було 
прийнято оперативно
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

Тестування кейсів: досвід тих, хто потрапляв в репутаційні конфлікти

За свідченнями лідерів ринку, які самі були учасниками кейсів, що аналізувалися  в ході дослідження, такі скандали викликали великий резонанс в професійному середовищі, негативно 
позначилися на фінансових результатах діяльності та  на морально-психологічному стані колективу видавництва\компанії. 

Але одночасно призвели до важливих стратегічних рішень щодо діяльності видавництва\компанії та її комунікації з партнерами, з громадськістю. Такі рішення стали  прогресивним кроком 
вперед в розвитку компанії, сприяли більш ефективній комунікації з партнерами та читачами.

«Це були професійні втрати. Тобто ми мали дуже багато, скажімо, сюжетів проти бренду «Книжкового Арсеналу». І навіть, були прес-конференції, на яких почали говорити, що ми співпрацюємо із капіталом РФ, 
що не є правдою. І ми завжди є проукраїнськими і робимо для української книги, ось. Тому це зіграло для нас таку страшну роль. Психологічно також.. у нас було кілька тренінгів для команди, щоби зняти цей 
стрес, тому що це був страшний стрес. Тому що всі люди у нас, перепрошую, завжди мають патріотичну позицію. І коли нас викликають там, ну, не знаю, на різні телеканали і починають говорити: «Ось, ви там 
не пускаєте ветеранів, ви проти війни». Тобто це якось дуже неприємно було» (Організатори фестивалів), «Нам у соцмережах, на нашу пошту погрожували, казали, що ми спалимо ваш склад. Дже багато було. 
Я розумію, що дійсно у нас суспільство дуже таке агресивне зараз чомусь. Ми отримали цю порцію агресії» (Видавці)

Деякі кейси мали позитивні наслідки для їх учасників:
▪ Викликали більший інтерес до видавництва («Залізний тато», «Віхола») чи автора (Гаська Шиян), підвищили їхню популярність серед читачів 
▪ Сприяли появі нових ефективних форм роботи (напр., Ветеранський намет на Книжковому Арсеналі почав застосовуватися і на інших книжкових 

форумах, викликає великий інтерес відвідувачів таких заходів, сприяє популяризації ветеранської літератури)
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙСУ: 
Більшість респондентів розцінюють конфлікт або як суто бізнесовий, або як спробу балансу між 
ефективним бізнесом, який інколи потребує непопулярних рішень, та дотриманням доброї репутації. 
І великим гравцям на ринку утримати даний баланс інколи досить складно.
Частина експертів вважає нападки на лідерів ринку диверсією, оскільки це деструктивно впливає на 
ринок загалом та знецінює весь величезний внесок цих книгарень у розвиток книжкового ринку в 
Україні

РЕПУТАЦІЙНІ ВТРАТИ: 
Конфлікт стосується чутливої теми, - співпраці з російськими видавництвами, тому мав негативний 
вплив на репутацію обох книгарень. Особливо це стосується репутації книгарні «Є», яка 
позиціонувала себе як книгарня з чіткою проукраїнською позицією. Ця ж ситуація створила 
враження нещирості, спекуляції на темі патріотизму.
Проте завдяки силі обох брендів та через їхнє монопольне положення на ринку конфлікт не надто 
демотивував читачів щодо покупок у цих книгарнях. 

«Хотіли самі, мабуть зайняти пріоритетне місце. Це тільки гроші, нічого більше» 
(Читачі, Київ), «Конкуренція. Недобросовісна конкуренція», «Хто хотів купити ті 
книги – він і так їх купить», «Ні, не вплинуло, тому що я все рівно купляю ті 
книги, які мені потрібно. І я купую на Якабу англійські книги, і російські я теж 
купляю – тому що на них немає перекладу на українську» (Читачі, Львів), «Они 
лишились без своей поддержки, да, «Книгарня Є» (Читачі, Харків) «Книгарня Є і 
Якабу – це дуже великі гравці на ринку. У них багато персоналу і так далі, і 
багато орендних плат. І, можливо, у них була така ситуація, що їх бізнес 
«требовал поступить принципами», «Якабу і Книгарня Є, вони дуже багато 
роблять для популяризації читання взагалі для нашого книжкового бізнесу»,  
«Це звичайний і бізнесовий конфлікт. Абсолютно для нас, гравців ринку, він 
абсолютно взагалі прозорий.. «Книгарня Є захотіла більше собі перебрати» , 
«Якщо цю війну починає книгарня «Є», то це дуже схоже просто на війну 
конкурентів, вибивання з ринку свого конкурент» (Видавці) , «Уявити сьогодні 
без книгарні Є український книжковий ринок, мабуть, неможливо» «Я був в 
багатьох містечках, де немає жодного, абсолютно жодного способу отримати 
українську книгу, окрім як побачити її в Якабу. І чи прибравши Якабу чи якось 
примусивши його піти, зникнути з ринку України, ми зробимо собі краще? » 
(Письменники), «Вони у цій ситуації виглядали якимось лицемірами, а це навіть 
гірше, ніж просто продавати російські книжки. Тому що у нас дуже не люблять, 
коли патріотизм лицемірний», «Все ж таки це вже забулося, розчинилося, і ніхто 
про це не згадує взагалі. Я в інформаційному просторі за останній рік не згадаю 
, щоб оці кейси знов виринали в пам’яті, і хтось їх пригадував, артикулював» 
(Блогери), «І я теж книгарню «Є» розумію, що вони б просто збанкротували, 
якщо б вони не поставили на полиці російськомовні книжки», «Мені здається, 
що це такі корпоративні війни, війни за споживача, війни за клієнта» (Видавці) , 
«Це ситуація, коли працював бізнес проти бізнесу. Ясно, що це двоє 
конкурентів. І тут якраз дуже така конкурентна боротьба за дуже маленький 
ринок…Не хочеться, щоби «Книгарня Є», яка зробила стільки для української 
культури протягом десятиліть, саме для, не знаю, національної, утвердження 
національної книги, які підтримували українську книгу, щоби вона руйнувалася 
якоюсь необдуманою дурною заявою» (Організатори фестивалів)

Кейс 1. Книгарня «Є» та Yakaboo

ВИСНОВКИ З КЕЙСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ: 
Варто враховувати актуальні суспільні настрої при формуванні бізнесової стратегії учасників ринку, 

навіть якщо це заважає їхньому фінансовому успіху. І не обвинувачувати інших (особливо 
конкурентів), якщо нема впевненості в бездоганності власної репутації. 
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙСУ: 
На думку респондентів, цей кейс є типовим для книжкового ринку в Україні, - неякісні переклади є 

розповсюдженою практикою на ринку. Використання непрофесійних перекладачів трактується 
частиною респондентів як бажання зекономити на якісних фахівцях, сподіваючись, що читачі не 
відреагують на неякісний продукт

РЕПУТАЦІЙНІ ВТРАТИ: 
Видавництво понесло певні репутаційні втрати, оскільки ситуація стосувалася ключового фактору 
репутації, - якості продукту. До того ж, причиною конфлікту стали популярні та довгоочікувані 
читачами твори, які мали великі наклади і раніше видавалися переважно російською. Тому ця 
ситуація негативно позначилася на ставленні читачів загалом до книг українською мовою.
Але сила бренду «КСД» та ефективне вирішення конфлікту допомогли швидко відновити репутацію 
видавництва.

«Вони зекономили на нормальних редакторах. Я не думаю, що це правильно. А 
вже потім, коли вже почалися кляузи, претензії щодо видавництва: «Що ви 
друкуєте, товариші? Ми за це платимо гроші». «Ой, так-так, ми такі красиві, все 
викупимо назад». Ну, здрастє!«(Читачі, Київ) , «Але  них була така якась думка – а 
може пройде? От якби не звернули уваги, так би вони і надалі лишились» (Читачі, 
Львів), «Є брак професійних людей і, можливо, и і перекладачів, редакторів. І, 
можливо, хтось щось продивився. Але дуже важливо, як вони зреагували далі, що 
вони виправили цю помилку», «Читачі цього не пробачать…Видавець має 
розуміти, що він ризикує серйозно»,  «З «КСД» – це дуже, дуже великий резонанс 
був! Тому що Кінг, всі чекали цю новинку, і великим накладом було видано, і таке 
фіаско. І це...Потім люди подумали, чи є сенс? Це ж ще і фіаско для українського 
ринку. Тому що, зазвичай, Кінга більшість...ну, за кількістю проданих книжок в 
Україні читали російською, і ця спроба знов відкинула українську галузь назад, 
тому що, я думаю, після цього скандалу любителі Кінга знову почали читати його 
російською» (Видавці) , «Середній споживач не міг оцінити, якісний чи не якісний 
переклад. Да, можливо, він десь спотикався на якомусь абзаці, якомусь рядку, 
але звичайний буденний темп життя заохочував не звертати на це увагу і читати 
книжку далі, і не відрефлексовувати там якісь, можливо, неузгодженості в 
перекладі або ще щось було» (Блогери)

Кейс 2. Обвинувачення КСД в неякісних перекладах

ВИСНОВКИ З КЕЙСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ: 
Кейс є прикладом ефективного вирішення репутаційного конфлікту.  Окрім того, він привернув увагу 
видавців до якості перекладів українською мовою, став поворотним моментом стосовно якості 
перекладів, тому сприяв покращенню якості книжкової продукції загалом.
Додатковим привабливим для читачів заходом була б розсилка читачам листа з офіційним 
вибаченням за неякісний переклад. 

1

2

3
«Видавництво зреагувало, щодо комфорту своїх читачів. І воно все здійснило 
розумно, логічно і правильно» (Читачі, Київ) , «Если они выполнили обещания, то, 
мне кажется, это бы подняло репутацию» (Читачі, Харків) , «В цьому випадку КСД 
вчинила собі на збиток, але правильно. Це правильний підхід, і це свідчить про все 
ж таки наявність якихось певних ринкових ознак в цій всій нашій книжковій історії. 
Вони реагують на рекламації, і намагаються, так чи інакше, їх вирішувати» , «Цей 
приклад – це зразок того, що як треба все робити» (Письменники), «Це був єдиний 
кейс, який мене здивував приємно. І мені б хотілося вірити, що така культура 
поведінки на майбутнє матиме місце» (Блогери), «Вони вилучили цю книжку з 
продажу і відшкодували гроші – це вони дуже правильно зробили. Це вони 
молодці!» (Видавці), «Це дуже класна ситуація. Це якраз та ситуація, яка 
перевернула, скажімо... Знаєте, кожну кризу, можна зробити з неї висновки і 
зробити її точкою зростання. Це якраз була ситуація, коли мені здається, що 
середовище зробило висновки і зробило її точкою зростання. Зменшилася 
кількість оцих неякісних перекладів» (Організатори фестивалів). 
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙСУ: 
Респонденти ставляться до ситуації неоднозначно:
✓ З одного боку, за нинішньої ситуації в країні ветеранській літературі має приділятися особлива 

увага, тому ветеранські видавництва мають мати певні преференції
✓ З іншого боку, більшість експертів вважають підхід «Книжкового Арсеналу» цілком слушним, 

мовляв, ветеранська література є «нішевою», не для широкого загалу читачів, і не завжди 
відповідає критеріям якісної літератури, не завжди відповідає вимогам книжкового ринку 

РЕПУТАЦІЙНІ ВТРАТИ: 
На думку частини експертів, обидва учасники конфлікту скоріше виграли, ніж втратили від даної 
ситуації:
✓ Видавництво «Залізний тато» отримало можливість участі в книжковому фестивалі та за 

рахунок конфлікту привернуло увагу до власного видавництва та ветеранської літератури
✓ «Книжковий Арсенал» продемонстрував гнучкість та здатність вирішувати конфліктні ситуації. 

А кейс взагалі не вплинув на ставлення до «Книжкового Арсеналу» з боку масового читача, не 
надто обізнаного щодо ветеранської літератури

«Я просто зацікавилась - що таке видавництво «Залізний тато» (Читачі, Львів) , «Я 
думаю, подозреваю, что наоборот, узнали, что есть такие издательства – «Залізний 
тато» и «ДІПА» (Читачі, Харків ), «Взнали всі про Залізного тата, про його позицію. І 
все ж таки він потрапив на Арсенал, і, напевно, він там продавав свої книжки. І все, 
що він хотів, він зробив. Тобто він виграв… «Книжковий Арсенал» визнали свою 
помилку, вони її виправили. Вони надали стенд. Це про гнучкість і про вміння 
вирішувати проблеми. Тому це перемога з іншої сторони. ..Win-win. Тобто я хочу 
сказати, що цей кейс, коли отримали перемогу обидві сторони» , «Будь-який 
скандал – це добре для розкрутки цього видавництва. Може, вони цим і 
скористались» (Видавці), «Для громадян пересічних, які вже давно і штучно вирвані 
із книжкового процесу, є воно чи немає його, є скандал чи немає скандалу, є 
ветеранська література, немає ветеранської літератури, це не має значення», «Дуже 
часто там тексти надруковані передусім, тому що вони про цю війну, а не тому, що 
це якісні тексти», «Це був той кейс, який показав, що це може бути win-win ситуація 
для всіх, і ситуація розрулилась» (Письменники)

Кейс 3. «Книжковий Арсенал» та «Залізний тато»

ВИСНОВКИ З ДАНОГО КЕЙСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ: 
Визнання помилок у комунікації та надання стенду ветеранським видавництвам  сприймається як 
коректне вирішення конфліктної ситуації. Але для запобігання схожим випадкам варто заздалегідь 
визначити чіткі критерії відбору видавництв для участі в фестивалі та наперед інформувати про них 
всіх потенційних учасників фестивалю
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«Мають бути чіткі критерії – ось видавництво з такими-то показниками 
допускається. А у «Залізного тата» це немає, тому ні» (Читачі, Київ)» «Швидко вони 
скомунікували і виправили ситуацію, я думаю, що це був якраз один з позитивних 
кейсів», «Я вважаю, що «Мистецький Арсенал» в цьому випадку дуже правильно 
комунікував, те, що вони визнали»(Видавці), «У нас були свої критерії, але ми їх 
публічно не оголошували, тому просто відмовляли, як роблять дуже багато різних 
міжнародних фондів. Але після цього разу ми почали пояснювати. І в умовах участі 
ми зафіксували ці критерії, їх можна подивитися. Щоби люди знали – чому, що я 
зробив не так?» (Організатори фестивалів)
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙСУ: 
Часто сприймається як внутрішній конфлікт у видавництві, який не має впливу на ринок загалом. 
Учасники дослідження схиляються до думки, що книга російського автора лише стала приводом 
для загострення стосунків між власником та колективом видавництва. Інколи дана ситуація 
сприймається як провокація з боку менеджерів «Нового формату» задля привертання уваги до 
видавництва, яке вони надалі створили.

На думку респондентів, втрати можуть бути здебільшого для особистої репутації власника. Завдяки 
сильному бренду та відсутності серед масового читача прямої ідентифікації видавництва з 
особистістю його власника, «Наш формат», на думку експертів, не зазнав значних репутаційних 
втрат. Але сам кейс має довготривалий інформаційний ефект через сильну емоційну та моральну 
складову

Це внутрішній конфлікт. А цей директор прямо у соцмережі виклав і принизив 
своїх підлеглих», «Щодо Кириченка, я вважаю, що це приниження – казати на 
людей «ферма», « Але, якщо би не було скандалу, то ми би не знали, що ті люди 
створили власне виробництво. Їм потрібно було ще працювати і працювати.» 
(Читачі, Київ), «Видавництво книжки виступило просто поштовхом до того 
конфлікту, який внутрі був» (Читачі, Львів) , «Не уровень руководителя, в соц сетях 
такими словами бросаться насчёт фермы и индюков» (Читачі, Харків), «Там 
виникло непорозуміння між власником, саме Владиславом Кириченком, і 
колективом. А книжка була просто приводом», «Людина, яка у книгарню заходить 
придбати книжку або замовляє якусь книжку, я думаю, що вона в останню чергу 
подумає про Кириченко» , «Дана ситуація просто свідчила про погану внутрішню 
комунікацію серед людей» (Видавці),  «В нього дуже часто категоричні суб’єктивні 
заяви, судження, з якими я особисто часто не згоден. Але це якось не заважає мені 
далі з інтересам ставитись до того, що видає Наш Формат», «Це люди, це твоя 
команда. Якщо ти посварився з нею, вони створили тобі видавництво. Треба 
цінувати команду» (Письменники), «Краще не дозволяти собі так говорити про 
своїх колег» (Організатори фестивалів)

Кейс 4. Конфлікт між власником видавництва «Наш формат» та колективом

ВИСНОВКИ З КЕЙСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ: 
Конфлікт не мав коректного вирішення, що стало одним з чинників його негативного ефекту для 
репутації власника.  Привабливим для респондентів способом вирішення було б офіційне вибачення 
власника за некоректні висловлювання та пояснення причин видання книги суперечливого автора. 
Для уникнення таких ситуацій власникам\керівникам видавництв, на думку учасників дослідження, 
варто обирати недирективний метод роботи та коректний стиль спілкування з підлеглими. А 
внутрішні конфлікти вирішувати колегіально, не виносячи їх на широкий загал.
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«Є дві стратегії, з якими ти можеш комунікувати зі своїми співробітниками. Це 
директивна і це переговорна. Як завжди обираю переговорну стратегію. Тому що, 
якщо ти вибираєш директивну, то ти, можливо, потрапиш в таку ситуацію, що 
колектив відмовиться тебе слухати» , «Це, насправді, набагато серйозніше, коли 
конфлікт у видавництві, розпад видавництва. Коли насправді йдеться не просто про 
те, що покричали і забули, а коли пішло з роботи багато людей» , «Очевидно, що це, 
на мою думку, абсолютно неприпустимий формат спілкування на ринку» 
(Письменники), «Всі люди, які є найманими працівниками, вони такі штуки дуже не 
люблять. Тому що вони ставлять себе на місце цих працівників і розуміють, що це 
просто було перебор. Тобто це навіть історія не про книжки, а більше про щось 
людське, про якесь таке ставлення» (Блогери) , «Звичайно, це не критично, від цього
видавництво не збанкрутує, але, якщо буде, наприклад, таких скандалів кілька уряд 
стояти, то це може бути проблемою» (Видавці)
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙСУ: 
Адекватна оцінка кейсу потребує ознайомлення з книжкою, яка спричинила конфліктну ситуацію. На 
думку експертів, переважно звинувачення лунали з боку людей, які не читали сам роман. Але 
загалом ситуація видається респондентам дещо надуманою (через намагання ототожнити позицію 
героїні роману з позицією автора) та є неоднозначною:
✓ З одного боку, в нинішній ситуації в країні будь-які сепаратистські настрої негативно впливають 

на репутацію
✓ З іншого боку, заборона на висловлення власної, навіть не дуже популярної позиції, іншої точки 

зору сприймається як цензура та порушення свободи слова. Тому експерти цілком 
підтримують Гаську Шиян, а у читачів ситуація часто викликає інтерес до автора та роману

На думку респондентів, через недостатню відомість Гаськи Шиян серед масового читача та 
негативний резонанс лише в вузькому сегменті Facebook ситуація не надто вплинула на репутацію 
письменниці. 

До того ж, значна медійна спільнота підтримала Гаську Шиян в даній ситуації, а сам роман планують 
перекласти кількома мовами та екранізувати. Це ще довго утримуватиме інтерес громадськості до 
книжки та її автора

«Для мене ця історія – це питання свободи слова і цензури з боку суспільства. 
Тому що у нас часто є такі певні бажання суспільства – замовчувати тему. А 
автор вільний в пошуках історії»,  «Поки я не прочитаю, я нічого сказати не 
можу», «Гаська Шиян, можливо, вирішила так прославитися» (Читачі, Київ) , «Її 
звинуватило 2-3 людей в соцмережах – почуло це 10-20. Як це вплинуло на 
загальну ситуацію на умовно книжковому ринку? Як це вплинуло на авторку?.. 
Про її існування, от я вийду із квартири, ніхто не знає. Спитайте в цих нью-зумах 
провідних каналів – про це ніхто не знає», «На мою суб’єктивну думку, претензії 
до Гаськи Шиян – вони надумані. Тому що це, безперечно, не антиукраїнський 
роман, це, безперечно, на мою, знову ж таки, думку, це не сепаратистський 
роман. Тут спрацювала якась така дитяча плутанина в дефініціях, коли позиція 
ліричної героїні асоціюється передусім з авторкою. Мені здається, що це не 
серйозно просто така говорити», «Не можна змішувати особистість автора і те, 
що він пише», «Вона письменниця і вона має право написати, не просто авторка, 
письменниця, вона має право написати свій погляд на ці речі. Я на її стороні» 
(Письменники), «Це взагалі не той предмет, щоб цькувати людину, бо кожна 
людина має право на власну думку. І якщо в мене є власна думка, то вона не 
мусить бути думкою більшості» (Видавці) , «Негативні обговорення були нішеві 
на тлі окремих дискусій в соціальних мережах на тлі окремих людей. Я не знаю, 
чи можна їх назвати інфлюєнсерами»(Блогери) , «Ті, хто підключився до цієї 
теми, навіть цей роман не читали Гаськи Шиян, тому що він точно не про 
сепаратизм» (Видавці), «По-перше, автор не дорівнює літературному герою, і це, 
мабуть, повинні знати всі. По-друге, Гаська Шиян, мені здається, має 
проукраїнську позицію і ніколи цього не приховувала в жодних якихось 
моментах. По-третє, якщо ми буквально будемо читати книжку, тоді, я не знаю» 
(Організатори фестивалів)

Кейс 5. Гаська Шиян та її роман «За спиною»

Письменникам варто враховувати актуальні громадські настрої та можливі ризики при 
використанні контроверсійних тем в творах. Але інколи такий ризик є цілком виправданим, оскільки 
значний суспільний резонанс викликає інтерес до книги та її автора.
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ТЕСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ РЕПУТАЦІЙНИХ КЕЙСІВ НА КНИЖКОВОМУ 
РИНКУ

Респонденти ставляться до ситуації неоднозначно:
✓ З одного боку, втручання в авторський текст трактується як цензура та сприймається 

негативно. Окрім того, цензурування матеріалів, пов'язаних з одностатевими стосунками, є 
демонстрацією низької толерантності до ЛГБТ, що є свідченням нецивілізованого підходу.

✓ З іншого боку, видання книг, до яких нинішнє суспільство неготове, сприймається 
респондентами як необдуманий та досить ризикований крок

✓ Широке оприлюднення ж своєї позиції перекладачем сприймається частиною респондентів як 
некоректний вчинок, порушення норм професійної етики, - це питання варто було вирішувати 
всередині видавництва без широкого розголосу

На думку респондентів, обидві сторони конфлікту зазнали репутаційних втрат:
✓ видавництво продемонструвало недостатньо виважений підхід до вибору книг та невміння 

заздалегідь підготуватися до можливих конфліктних ситуацій, пов'язаних з виданням 
контроверсійної літератури. Окрім того, видавництво не узгодило наперед всі нюанси з 
підрядниками (перекладачем) та автором, що може свідчити про недостатньо професійний 
підхід до видання книг

✓ перекладачка може втратити репутацію в професійному середовищі через винесення 
внутрішніх розбіжностей на широкий загал

«У мене ця історія про цензуру, знову. І у мене воно викликає неприємне 
ставлення до видавництва, тому що, як можна втручатися в текст»(Читачі, Київ), 
«Я думаю, що не може бути такого бардака, коли видавництво собі думає одне, а 
редактор собі друге.. Перекладач третє.. Нема узгодженостей і нормальної 
співпраці» (Читачі, Львів), «Полезла и вынесла это. Это переводчице захотелось 
известности», «Наша аудитория не готова», «Она просто вынесла внутреннюю 
кухню на суд всех. Кроме всего прочего, профессионализм свой понизила, её, как 
минимум, будут... трижды подумают, чем нанимать на переводы книг» (Читачі, 
Харків), «Перекладачка, вона, в принципі, як... Вона права немає на цей текс. Її 
наймають, як просто людину, яка має літературно обробити, перекласти» , 
«Видавництво не має цензурувати текст. Це неправильна позиція. Але воно має 
або пояснити свою позицію в цій книжці, наприклад, в передмові, в післямові; або 
воно має відмовитися від друку цієї книги, якщо воно вважає, що ця книга 
суперечить їхнім цінностям. Але на текст, тим паче, що текст іноземного автора, 
який вже видавався де-інде, цензурувати його текст – це вкрай неправильно» 
(Видавці),  «Але, мені здається, якщо ти вже видаєш книжку і ти вже знаєш, що ти 
її видаєш, то ти маєш розуміти і обговорювати це на початку з автором, а не 
викидати це в процесі» (Організатори фестивалів)

Кейс 6. «Книголав» та роман Інді Чавес Переса

Перед ухваленням рішення щодо видання книги варто оцінити її релевантність українській читацькій 
авдиторії, відповідність потребам читачів та узгодити всі права й деталі з автором книги; або 
маркувати подібну літературу, щоб читач заздалегідь був готовий до чутливих для громадської 
думки тем. Якщо ж книга в якихось розділах суперечить цінностям видавництва, то краще взагалі 
відмовитися від її видання, ніж вдаватися до цензури.
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«Ми звісно завжди узгоджуємо свою позицію з автором. Тому що, якщо ти купуєш 
права, то повинен це все обговорювати з автором. Єдине, що перед тим, як купувати 
права, ми намагаємось зрозуміти, чи релевантна буде ця тема, чи ні нашому 
суспільству» , «І якщо з точки зору видавництва секс поміж хлопцями – це 
неприпустимо, то, ну, чесно треба обговорити, і, може, не друкувати цю книжку чи 
відмовлятися від цієї книжки» (Видавці), «Всі ці речі треба якось маркувати, як і 
будь-що. Як присутність так званої ненормативної лексики, присутність так званих 
сцен жорстокості. Мені здається, якщо правильно позиціонувати, якщо це 
правильно маркувати, і пояснювати читачеві, то жодних проблем бути не може» 
(Письменники), «Головна проблема у тому, що Книголав просто не ознайомився 
достатньо глибоко з книжкою перед тим, як купувати права. І не оцінив ризики, 
узявся за складну доволі тему» (Блогери)

За
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Додаток. РОЛЬ КНИГИ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ КНИГ ЧИТАЧАМИ 

Роль книги

Дозвілля, релакс, відпочинок «Книги навчають і абстрактне мислити, і заспокоюватися. Тобто це і як лікувальний такий, і 
одночасно збагачувальний для мене інструмент» (Читачі, Київ)

Отримання насолоди

Отримання знань, інформації, пізнання

Розвиток мислення

Джерело корисних порад для самовдосконалення, покращення власного життя

Багатий словниковий запас,  письмова грамотність

ЧИТАННЯ КНИГ:  поєднання емоційних та раціональних бенефітів

Ключовими орієнтирами для читачів при виборі книжок є: автор, сюжет, назва книги та обкладинка, релевантність власній позиції та новизна або популярність твору..

Втеча від реальності

Чудовий подарунок

«Трошки можна сховатися від дійсності» (Читачі, Київ)

«Якщо купую освітню літературу, то мені подобається потроху її читати, якісь висновки і правила 
застосовувати у своєму житті» (Читачі, Київ)

«Для меня книга – это открыть для себя что-то новое, познать и расширить свой кругозор (Читачі, 
Харків)

«І мені подобається, власне те, що книги якось можуть змінити спосіб мислення, і поміняти, 
навіть, життя» (Читачі, Київ), «Це щось таке, що нас може змінити в доброму  змісті того слова. І 
якщо ми хочем змінитися - треба заглядати частіше в книжки» (Читачі, Львів) , «Перемены и даже 
изменение жизни» (Читачі, Харків)

«Це один з найкращих подарунків для моїх друзів. Завжди мастхев» (Читачі, Київ)

За



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

91

Додаток. РОЛЬ КНИГИ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ КНИГ ЧИТАЧАМИ 

Улюблений автор
«Коли автора я знаю, я його всі книги читала, то я нову книжку куплю обов’язково» (Читачі, Київ)

Важлива\цікава тематика\зміст\сюжет 

Отримання знань, інформації, пізнання

Розвиток мислення

Джерело корисних порад для самовдосконалення, покращення власного життя

Критерії вибору книг для читання

Книга дає читачам як відчуття насолоди, втечі від реального життя, так і виконує суто прикладну функцію, - отримання знань, інформації та вдалого подарунку.

Втеча від реальності

«Вот именно по уровню актуальности вопроса, да. Вот на сегодняшний момент мне надо вот это, 
я хочу вот этот вопрос именно сейчас пройти, проштудировать для себя» (Читачі, Харків)

«Француженки не спят в одиночестве», думаешь – потрясающе, начинаешь смотреть, что это 
такое» (Читачі, Харків)

«Для мене обкладинка ще. От для себе я дуже люблю, якщо вона там стильна, тверда, 
обкладинка гарна « (Читачі, Київ)

«Раніше відштовхнуло те, що почалася війна з Росією. От в той час я не хотіла російських авторів 
взагалі читати. І це було для мене табу – ні російські продукти, ні автори» (Читачі, Київ)

«Якщо це є бестселер, то розумієш що у всіх країнах це дуже популярне і тобі треба дізнатися, 
чому інші країни його оцінили. Це важливо» (Читачі, Київ)

За
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Додаток. РОЛЬ КНИГИ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ КНИГ ЧИТАЧАМИ 

Широкий громадський резонанс книги\автора\теми «Это что-то нашумевшее. Допустим, даже какая-то книга о... она может расходиться, о ней 
могут говорить» (Читачі, Харків)

Авторитетні друзі

Публічні персони: політики, блогери, люди сфери мистецтва

Відгуки, рецензії в Інтернеті

Рубрики  в медіа  на кшталт «Найкраща книга», «Книга року»

Зовнішні стимули інтересу до книги

Чинниками, які мотивують до покупки книги, є її резонансність, поради друзів\дітей\публічних персон, відгуки в Інтернеті чи читацькі рейтинги в медіа.

Діти. Дитяча література – найбільш розвинений сегмент книжкового ринку. 

«Мене мотивувала моя молодша онука. Вона, коли у мене ночує, вимагає казку читати» (Читачі, 
Київ), «Дитяча література – це єдиний сегмент, про який можна сьогодні говорити в Україні, як 
про ринок. Тому що дитячих видавництв сьогодні найбільше. І видають вони книжки все ж таки 
з року в рік більш якісно. І мама не купить собі, а купить дитині» (Письменники)

«Недавно Притула виставив книги, які він почитав на відпочинку і щось охарактеризував. Я цим 
теж зацікавилася, що треба теж таке почитати» (Читачі, Київ)

«Открываю и смотрю отзывы, и по ним уже... Понятно, что там чье-то чужое мнение. Бывает и 
такое, что даже негативный отзыв вызывает желание почитать, о чем там написано» (Читачі, 
Харків)

«В нього є рубрика про книги, і він розказує про ті книги, які він вважає, що треба читати» 
(Читачі, Київ)
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Додаток. РОЛЬ КНИГИ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ КНИГ ЧИТАЧАМИ 
Влив мови  на читання книг

УКРАЇНСЬКА МОВА  ЧИТАННЯ РОСІЙСЬКА МОВА ЧИТАННЯ

▪ Сприяє розвитку національної свідомості, формуванню національної 
ідентичності

▪ Покращує володіння державною мовою, збагачує словниковий запас
▪ Дає можливість відкривати для себе невідомі раніше сторінки історії України

«Мені дуже подобається це читати державною мовою. Тому що я її вдосконалюю», «Зараз я 
дуже багато якихось розділів історичних я для себе відкриваю»,  «З того самого часу я 
усвідомила себе громадянкою України», «Ти відчуваєш, що ти живеш тут, у своїй країні. Що 
це твоя земля. Що ці люди твої, з якими тобі приємно спілкуватися», «Мова – це таке як 
маркер самоідентичності»  (Читачі, Київ), «Мова – це є фактично кров нації… ми з книжок 
починаємо черпати якісь нові слова, які ми навіть не знали» (Читачі, Львів)

Переважно аргументується через:
▪ використання в українській літературі нових правил українського правопису 

та\чи нових термінів,  невідомих читачам 
▪ низьку якість перекладів іноземної літератури українською мовою
▪ некоректну українську адаптацію російського тексту, професійних термінів

«Когда я читаю книгу, которая переведена с русского языка на украинский, и ты её читаешь, 
мало того, что там исказили смысл самой книги, я знаю там язык и сравниваю там этот, я 
умею читать. И когда ты читаешь совершенно другой смысл книги, иногда перевод, как 
минимум, не корректный.. Извините, читать не хочется»,  «Знаете, как называется коробка 
передач, переведённая на украинский язык? Скринька перепихунців» (Читачі, Харків)

Книга: асоціації

Книга у читачів асоціюється з емоційними та раціональними бенефітами, які вони отримують від книги,  та з обстановкою, в якій переважно відбувається процес читання.

За



МЕДІА-
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RQ1. Про репутацію видавництв читачі переважно не
замислюються, бо не надто звертають увагу на назву
видавництва і майже не знають про якісь репутаційній 
конфлікти, пов’язані з видавництвами – окрім певної частки 
«активних читачів», що бувають більше за інших обізнані.

Так само не замислюються про репутацію книгарень, бо їх на 
ринку мало, і вибирати, де купувати книжку, не доводиться. 
Окрім того, для читачів більш важливими є вартість книг, 
рекламні акції та сама атмосфера в книгарні, аніж її репутація.

Стосовно авторів, то особистість автора та його репутація для 
читачів мать значення:

✓ З одного боку, читачі віддають перевагу авторам з 
близькою їм громадянською позицією та позитивним 
персональним іміджем.

✓ З іншого боку, автори зі скандальною репутацією 
викликають інтерес до персони та її творів. Проте, 
репутація, побудована на запереченні національних чи 
моральних цінностей (наприклад, О.Бузина), викликає 
відторгнення та осуд масового читача.

Відданість національним та моральним (переважно 
традиційним) цінностям є важливим для учасників ринку 
критерієм високої репутації, який найбільш показово 
проявляється в громадянські позиції стосовно нинішньої 
війни з Росією та співпраці з російськими 
видавництвами\авторами тощо.

H1: Особа власника\директора дуже впливає на бренд. 
Публічний лідер з високою репутацією сприяє 
нарощуванню репутації учасника ринку, і навпаки.

H2: Книга дійсно є переважно емоційною покупкою, і 
контент-аналіз показує, що жінки більше реагують на 
репутаційні кризи. Але фокус-групи не виявили серед 
жінок більшої обізнаності щодо репутаційних кейсів, і 
відмінностей в реакції на кейси з боку жінок та з боку 
чоловіків на ФГД не спостерігалося.

RQ1А. Якість продукту однозначно впливає на 
лояльність до видавництва: на бренд видавництва якраз 
найчастіше звертають увагу або у випадку високої якості 
книжки (тексту\перекладу, паперу, палітурки, ілюстрацій 
тощо) (показовий приклад – Абабагаламага) , або у 
випадку поганої якості книжки (проблеми з перекладом, 
ненадійна палітурка (книжка розвалюється в руках) 
тощо) (інколи називали як показовий приклад Фоліо).

Декларативно як читачі, так і експерти заявляють про 
більшу важливість цінностей, аніж якості продукту, за 
аналогією, що «зміст є важливішим за форму». Але якість 
є як першочерговим чинником інтересу до книжки, так і 
важливішим чинником її покупки. До того ж, цінності 
мають занадто суб’єктивний характер. Тому можна 
припустити, що якість продукту є стимулом, а цінності –
мотивом до покупки та прочитання книжки.

RQ2. Читачі переважно орієнтуються на думку 
авторитетних для них друзів або відомих персон 
(артистів\політиків тощо). Важливим мотиватором
читання стають діти. Але щораз більшим за впливовістю 
чинником стають медіа (рубрики, рейтинги, відгуки).

RQ3. Читачі майже нічого не знають про репутацію

гравців ринку, інформація про репутаційні конфлікти
переважно залишається в межах професійної спільноти
та невеликого кола дуже активних читачів. Можливо, 
саме через це репутаційні скандали не надто впливають
на загальну прибутковість учасника ринку (приклад –
Фоліо). Але дещо погіршують фінансові показники (за 
свідченнями представників КСД та Нашого Формату).

RQ4. Формування репутації – це довга історія розвитку 
бренду. За певних умов знищити її можна одним 
невдалим вчинком\заявою. Добра новина – одноразові 
репутаційні скандали, що стосуються якихось 
незначущих речей, не відображаються на репутації.

Як читачі, так і експерти переважно заявляють про те, що 
вплив репутаційних криз є недовгим, десь до місяця. 
Інформаційне поле зараз перенасичене різного роду 
конфліктами, сенсаціями тощо, тому пам’ятають про такі 
конфлікти не дуже довго. Винятки становлять ситуації, 
які стосуються порушення вже згаданих вище 
цінностей\патріотичної громадянської позиції, та\або 
дуже зачіпають емоції людей. В такому разі репутаційний 
конфлікт стає одним з негативних ідентифікаторів бренду 
і залишається з ним надовго.

Окрім того, забуті конфлікти в будь-який момент можуть 
бути витягнуті з шафи конкурентами чи іншими 
недоброзичливцями.

RQ5. Конфлікти, які були адекватно вирішені, мінімально 
відбилися на репутації, або навіть її підвищили (КСД). А ті, 
які не були вирішені, надовго відбиваються на репутації.

За
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1. Зростання книжкового ринку сталося на тлі загальнонаціонального підйому 
внаслідок Революції Гідності та агресії РФ. До читання книжок українських 
видавництв частково долучилася нова авдиторія, для якої це – один із проявів 
національної свідомості, відтак, ринок зараз надзвичайно чутливий до 
патріотичних викликів.

2. В українській літературі досі можливо викликати скандал, порушивши канони 
жіночих, чоловічих і патріотичних образів, а також зосередившись на фізіології, 
хоча, здавалось би, цей потенціал було вичерпано ще у 90-х «Польовими 
дослідженнями…» О.Забужко. Але і зараз спроби розвинути, осучаснити, розкрити 
іншу сторону таких образів часто викликають обурення. Щоправда, роблячи це, 
дуже легко перейти межу, а також бути використаними російською пропагандою. 
Окрім того, «скандалотворчість» вимагає певної викличної поведінки, якої, 
скажімо, зовсім не було у кейсі Г.Шиян, яка, у підсумку, не змогла сформувати собі 
яскравий імідж на цьому скандалі.

3. Instagram, YouTube та Telegram, хоч і є потужними інструментами просування 
книжок, однак не можуть цілком замінити комунікацію в Facebook, оскільки 
репутаційні кризи розвиваються перш за все у цій соцмережі, навіть якщо 
починаються в інших. Відтак, кожному учаснику ринку потрібно уміти комунікувати
в цьому середовищі, особливо у випадку, коли він працює з патріотичними темами.

4. Репутаційні кризи майже винятково зачіпали дописувачів з Києва та Львова, а у 
випадку харківських фігурантів – ще й Харків. Саме тут зосереджене ядро 
професійної і довколапрофесійної авдиторії. 

5. Ті учасники ринку, які найгучніше заявляють про себе, формують репутацію цілого 
ринку. Вони ж, як правило, мають найстійкішу репутацію, але, з іншого боку, і 
репутаційні проблеми у них – найпомітніші.

6. Цехова солідарність досі проявляє себе: у досліджених кейсах: неодноразово одні 
учасники ринку ставали на захист інших. Однак цей ефект порівняно слабкий, якщо 

врахувати «неймовірну кількість репутаційних скандалів», про які говорять 
респонденти. Така кількість скандалів, як, втім, і цехова солідарність, взагалі 
притаманні багатьом творчим середовищам, і зайвий раз свідчить про те, що 
учасники ринку досі живуть не за раціональними законами бізнесу.

7. Піарники на ринку часто виконують функції маркетологів, які лише допомагають 
просувати книжки, скажімо, роздаючи їх блогерам, однак не працюють 
цілеспрямовано над просуванням репутації, не відповідають професійно на 
репутаційні кризи, не організовують івентів для просування бренду видавництва в 
цілому, не формують когорту читачів, що активно залучені в його справи.

8. Значна частина авдиторії – це так званий креативний клас, який, як і учасники 
книжкового ринку, працює у галузях, для яких основним є людський капітал. 
Наслідком цього є солідарність з працівниками видавництв. Тому конфлікти, 
пов’язані з репутаційним фактором «місце роботи», впливають не лише на 
потенційних працівників, але й на «активних читачів».

9. На ринку відсутні «арбітри», на роль яких могли би претендувати, скажімо, 
літкритики. Але оскільки з літкритиками в Україні біда, ситуативними 
авторитетами стають випадкові люди. Хоча саме критики могли б виступати 
арбітрами принаймні в двох кейсах (Книголав і Шиян).

10. На думку учасників дослідження, роль репутаційних конфліктів на літературному 
ринку подвійна. З одного боку, вони негативно впливають на ринок загалом, і на 
репутацію учасників конфлікту зокрема. Тому краще їх уникати, бо вийти з 
конфлікту без репутаційних втрат досить складно. З іншого боку, інколи поява 
чогось нового (тренду, стилю тощо) в літературі сприймається як певний 
репутаційний виклик, але є стимулом до розвитку на ринку, сприяє зміні 
консервативних парадигм, є прогресивним кроком вперед.
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11. Учасники дослідження вважають, що найбільш негативно впливають на 
репутацію:

• Антиукраїнські заяви чи дії, які загрожують безпеці країни, посягання на 
національні авторитети

• Публікація книг на чутливу для суспільства тематику або робота з авторами з 
контроверсійною ідеологічною\моральною позицією

• Знецінення\хейтерство\образа гідності читачів\конкурентів\підлеглих тощо

• Видання неякісної продукції

• Факти фінансової недоброчесності чи порушення авторських прав, цензура

• Порушення етики ділової комунікації, недотримання партнерських зобов'язань

• Демпінг книжкової продукції, що знецінює книгу та стає бар'єром для розвитку 
книжкового бізнесу

12. Особливістю ситуації в Україні є той факт, що найбільш небезпечним чинником 
для репутації гравців книжкового ринку є співпраця з російськими 
авторами\видавництвами, порушення закону про мову тощо, тобто дії, які 
стосуються війни з Росією та\або національної ідентичності. Зокрема, часто це 
стає предметом маніпуляцій та способом знищення репутації конкурента.
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1. Репутація на ринку все ж існує, попри те, що не завжди проявляється її вплив. Вона 
формується перш за все тривалою роботою, формуванням стійких асоціацій з 
брендом. І вже сформована репутація утримує довіру до бренду в разі ситуативних
помилок чи інформаційних атак на нього. Для того, щоб одиничні проколи швидко 
зруйнували репутацію, потрібен дійсно нечуваний вчинок. А от систематичні 
порушення у певній сфері майже гарантовано руйнують репутацію, чи то ідеться 
про якість книжок, як у «Фоліо», чи то про ставлення до колективу, як у «Нашому 
форматі». І навіть якщо скандал стосується іншого репутаційного фактору, то 
бізнесу неодмінно пригадають і інші проблемні місця, про які раніше знали, але до 
початку кризи мовчали.

2. Наразі вже не можна сподіватися на те, що інформаційна криза, яка з вами 
трапилася, залишиться у царині тісної книжкової «тусівки», і не вплине на продажі 
книжок. У кожній фокус-групі, яку ми проводили, було по 1-2 людини, яких ми 
віднесли до категорії «активних читачів»: вони чули про частину скандалів, 
особливо про ті, які поширювалися через медіа. Як показує дослідження контенту, 
вони реагують на скандал приблизно так само, як і учасники ринку, і саме вони 
складають більшість в усіх обговореннях.
Хоча, з іншого боку, і сама «тусівка» уже почала сегментуватися, розпадатися на 
своєрідні клуби, і деякі невеликі скандали лишаються у межах таких «клубів».

3. А от вплив репутаційних криз на корпоративну взаємодію надзвичайно слабкий. 
Майже ніхто з опитаних учасників ринку не декларував, що за жодних умов не 
працюватиме з учасником ринку, який втратив репутацію. Найпоширеніше 
пояснення – учасників ринку надто мало, і їхнє коло надто тісне, щоб відмовлятися 
від когось. Тут результати опитаних топових персон відрізняються від заяв у 
соцмережах, де дизайнери і перекладачі заявляли про відмову від співпраці зі 
скандальними замовниками.

4. Книжкові скандали стають цікавим матеріалом не лише для внутрішньогалузевих 
медіа чи блогерів, а й для видань, що працюють на політично заанґажовану 
авдиторію. В тому числі – і для російської пропаганди, як ми бачили у кейсах 
«Книголаву», «Фоліо» та «Нашого формату». Такі кейси стають найпомітнішими для 
широкої авдиторії. Це також є наслідком того, що книжкова індустрія дедалі 
частіше перетворюється на політичний фактор.

5. Харизматичні власники або директори часто виступають brandvoice видавництв та 
інших учасників книжкового ринку, при цьому часто у них відсутня комунікаційна 
політика і комунікаційні менеджери, які здатні втілити антикризову комунікаційну 
стратегію. Часто в таких кризах варто згадати навіть правило для піарника під час 
кризи: «забери у шефа телефон, відріж йому доступ до соцмереж».

6. Найпоширенішою помилкою є сподівання, що шкідливі для репутації дії та рішення 
пройдуть непоміченими, а розпочата репутаційна криза сама собою згасне. Вчасне 
втручання видавництва в кризу, прояснення своє позиції, готовність чути реакцію 
авдиторії працюють на бренд учасника ринку. Це не конче згасить кризу в 
соцмережах, однак якщо вона виходить на рівень медій, то ті неодмінно зацитують
думку вашої сторони. В кейсі «Книголава» це суттєво загальмувало негатив, і 
ситуація вийшла не така полярна, як у випадку з «Нашим форматом».

7. Надзвичайно високу роль відіграє завчасна підготовка захисників бренду – людей, 
які готові будуть після початку кризи комунікувати тези на захист її жертви. 
Випадок з Yakaboo показав, що використання таких лояльних впливових людей 
помітно гасить кризу і переводить розмову на інші теми. Зважаючи на 
сакральність авторів, саме вони мали би перш за все виступати такими 
захисниками. Окрім того, часто можна знайти таких лідерів думок, яким би було 
вигідно виступити на захист атакованого.
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8. Хоча інформаційні кризи живуть недовго, і в нинішньому лабільному 
інформаційному просторі швидко заміщуються іншими темами, проте легко 
відновлюються в разі потреби. Ми бачимо на прикладі «Книжкового Арсеналу», 
що вони щороку виступають зручною мішенню для критики, адже першого разу 
відповіли на неї слабко.

9. Встрягати в репутаційні скандали у ролі обвинувачувача – взагалі невдячна 
справа, а на книжковому ринку вона несе додаткові репутаційні загрози через 
надмір негативу до всіх. Водночас, у нас сформувалася група «професійних 
скандалістів», без яких не минув ледь не жоден з досліджених скандалів. Серед 
них – Остап Українець.

10. Нахабність або зверхність у відповідях на кризу не сприймаються на книжковому 
ринку, і можуть або проігноруватися, як пост О.Красовицького про переклади 
Лавкрафта, або ж посилити негативну реакцію, як пост В.Кириченка. 
Демонструвати впевненість важливо, але не зверхньо.

11. Особливістю репутаційних конфліктів на книжковому ринку (як і в інших творчих 
сферах) є особливий вплив на персоналії: особистості автора чи видавця, надто 
чутливих до реакції громадськості. Тому інколи такі конфлікти призводять до 
трагічних наслідків для митців.

12. Більша частина учасників дослідження вважає, що найбільш вразливими з 
погляду репутації є 2 кейси:

• Конфлікт засновника видавництва «Наш формат» з колективом. Основна причина: 

некоректна поведінка відносно підлеглих викликає засудження, має великий 
емоційний відгук у людей.

• Конфлікт між Yakaboo та Книгарнею Є. Основна причина: конфлікти між лідерами 
ринку завжди матимуть суспільний резонанс, до того ж цей конфлікт стосувався 
чутливої проблеми, - співпраці з російським видавництвом.

15. Найменший влив на репутацію, на думку респондентів, мали кейс з книгою Гаськи
Шиян «За спиною» та кейс з видавництвом «Книголав» щодо книги Інді Чавес 
Переса. Більша частина респондентів вважає ці кейси надто неоднозначними та 
дещо надуманими, штучно створеними.

16. Прикладом вдалого вирішення репутаційного конфлікту, на думку респондентів, є 
кейс з Книжковим Арсеналом та ветеранськими видавництвами та кейс з 
неякісним перекладом в КСД. В першому випадку було знайдено компромісне 
рішення, вигідне для обох сторін конфлікту. У другому випадку видавництво КСД 
вибачилося (що буває нечасто в українських реаліях) та виправило власну 
помилку, навіть маючи фінансові збитки. В результаті фігуранти конфліктів 
досить швидко повернули довіру читачів.

17. За свідченнями учасників подібних кейсів, репутаційні конфлікти негативно 
впливають на фінансові показники діяльності компанії та морально-
психологічний стан колективу компанії. Але, водночас, призводять до ухвалення 
важливих стратегічних рішень, які надалі стають тригером для розвитку компанії.
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ЕТАП 1. Оцінка ситуації зовні компанії (спершу, оперативно, – на око, потім – за 
допомогою антикризової аналітики):

- Авдиторії, охопленої репутаційної кризою.

- Авдиторії, що потенційно може бути охоплена.

- Шкідливості меседжів, які поширюються в рамках кризи.

- Рівня обізнаності зовнішніх акторів з ситуацією в компанії.

ЕТАП 2. Оцінка ситуації всередині компанії:

- Визначення рівня справжньої провини компанії.

- Визначення винних працівників, якщо вони є.

ЕТАП 3. Вибір сценарію реагування:

- Заперечення і/або наголос на коректності своїх дій.

- Перенесення відповідальності: повне або часткове, внутрішнє або зовнішнє.

- Ухилення від відповідальності: посилання на провокацію, недостатність інформації, 
нещасний випадок, добрі наміри.

- Зменшення градусу критики: нагадування про попередні заслуги, незначну роль 

обвинуваченого у тому, що сталося, трансцеденція – переведення розмови на більшу 
проблему, мінімізація – применшення проблеми, компенсація постраждалим, атака на 
обвинувачувача і знецінення його слів.

- Коригуючі дії – виправлення помилок.

- Прийняття провини і зміна поведінки.

ЕТАП 4. Вибір осіб, що комунікуватимуть:

- Вибір внутрішніх спікерів.

- Вибір зовнішніх спікерів, зокрема, захисників бренду.

- Обумовлення, що інші працівники, в тому числі власник або топи, не комунікують, або 
озвучують лише наперед узгоджені меседжі.

ЕТАП 5. Втілення стратегії.

ЕТАП 6. Оцінка ефективності комунікації, вибір посткризової стратегії:

- Проведення посткризової комунікаційної та репутаційної аналітики.

- Коригування комунікаційного плану з метою подолання наслідків кризи.

- Втілення оновленого комунікаційного плану.

ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ БОРОТЬБИ З РЕПУТАЦІЙНИМИ КРИЗАМИ

Перші етапи необхідно виконувати якнайшвидше, впродовж годин після початку кризи. Звісно, бажано випереджати розвиток кризи, дізнавшись про неї за допомогою 
алертування, але якщо не вийшло – задіювати наведений вище алгоритм.

Детально розберемо сценарії такої роботи на тренінгу для представників галузі.

За


