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АНОТАЦІЯ 

 

Бідун А. В. Діяльність редактора щодо створення споживчої цінності книги. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із журналістики 

(доктора філософії) за спеціальністю 061 – «Журналістика». – Інститут 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2020. 

Необхідність поглибленого дослідження статусно-рольових позицій 

редактора, його ключових функцій і базових компетенцій зумовлена розгортанням 

«цифрової» епохи, яка розширює поле його діяльності, простір відповідальності й 

витісняє пасивну участь у створенні книги, комунікаціях із автором і читачами. 

Інтенсифікація інформаційних процесів, трансформація пов’язаних із книгою 

читацьких потреб й оцінювання її ключових вигод потребує відповідної системної 

роботи редактора (проєктного підходу) щодо створення, просування видавничого 

продукту й співпраці із зацікавленими в ньому суб’єктами.  

Специфіка видавничої галузі як сегменту креативних індустрій задає на 

сучасному етапі нові якісні параметри роботи її фахівців, підвищує рівень 

очікувань щодо споживчої цінності створеного ними продукту, спонукає до 

міжгалузевої співпраці й нарощування соціального капіталу. В цьому контексті 

особливо помітні розриви науки й практики щодо: а) визначення й осмислення 

статусно-рольових позицій редактора й характерних для них його функцій, завдань 

і меж відповідальності; б) розуміння обов’язкових у структурі споживчої та 

маркетингової цінності елементів книги та ролі редактора в їх створенні й 

підсиленні; в) аналізу ключових компетентностей редактора, необхідних для 

системної роботи з видавничою ідеєю, текстом, твором, книгою, автором, агентами 

книги й читачами в контентоорієнтованому, контентоперенасиченому і мінливому 

інформаційному середовищі. 

Досягнення мети й реалізація завдань дисертації, зумовлених науковою 

проблемою й гіпотезою дослідження стало можливим завдяки застосуванню 
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загальнонаукових, теоретичних й емпіричних методів. 

З’ясовано, що витоки формування статусу-функцій редактора сягають часів 

рукописної культури. Роль, сфера відповідальності й ставлення до редактора 

завжди залежали від місця книги в культурному бутті людства, світоглядних 

домінант і технологічних можливостей книготворення. Незалежно від умов й 

обставин, в яких відбувалося розгортання діяльності редактора, ключові аспекти 

створення книги є незмінним ядром його інтересу.  

Редактор як провідна фігура у видавництві з наближеним до сучасного 

розуміння статусом, спектром функцій і компетенцій вийшов на авансцену 

культури в добу індустріалізації, і на цьому етапі (ХVІІІ–ХІХ ст.) визріли 

принципово важливі практики, що забезпечили утвердження його місця в процесі 

книги й культурі. Відтоді його діяльність була в центрі уваги суб’єктів 

книготворення, інформаційних систем і наукових досліджень. На кожному 

історичному етапі діяльність і статусно-рольова позиція редактора залежали від 

культурних потреб соціуму, фахової зрілості представників редакторського цеху в 

реалізації своїх функцій, подоланні інерції та спротиву середовища. 

Статус редактора, джерела його формування й способи утвердження 

недостатньо осмислені наукою, оскільки більшість досліджень зосереджені на 

історичних обставинах його діяльності, прикладних аспектах створення книги, а 

також на книзі як культурному феномені й результаті його старань. Сучасні реалії 

активували потребу в редакторові нового типу – продюсерові книги й автора 

(проєкт-менеджера), поставили науку перед необхідністю дослідити 

багатоманітність проявів його статусу й функціонально-рольового профілю. Це 

мотивувало вибір теми, окреслення мети і завдань дослідження, генерування його 

гіпотези й формування методологічної системи. 

Завдяки порівняльному аналізу українського й зарубіжного видавничих 

середовищ з’ясовано ключові редакторські посади-статуси й характерні для них 

ролі-функції. На відміну від зарубіжних видавництв, в яких домінує чітка 

спеціалізація редакторів і звуження предметного поля їхньої діяльності, в 

українських видавничих структурах затребуваний редактор-універсал (проєктний 
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менеджер, редактор-менеджер), здатен включитися у видавничий проєкт у будь-

якій ролі й на будь-якому етапі. Він за всіма ознаками виконує роль продюсера: 

пропонує або відсіює ідеї твору й книги; підтримує фаховий діалог із автором; 

формує проєктну команду, ініціює, координує й оцінює її роботу; бере участь у 

формуванні інформаційного поля про книгу, автора й видавництво, залучаючи до 

цього процесу автора та інших агентів книги. Фахівець із такими багатоманітними 

функціями, розширеною відповідальністю й набором компетенцій заслуговує на 

особливу в існуючій ієрархії редактора статусно-рольову позицію, яку найточніше 

фіксує поняття «редактор-продюсер». 

Результатом аналізу українського й зарубіжного видавничих середовищ 

стала запропонована ієрархічна модель посад-статусів редакторів і їхніх функцій. 

Однак невпорядкованість терміносистеми, довільне термінозастосування в межах 

видавничих структур і поза ними підказує, що будь-яка модель, розроблена на 

сучасному етапі чи в майбутньому, не може претендувати на вичерпність й 

універсальність. 

На основі розвитку ідеї В. Теремка про книгу як контент, проаналізовано 

структурно-функціональні аспекти й взаємозв’язки її компонентів, які окремо або 

в єдності акумулюють цінність для споживача. Поняття «споживча цінність книги» 

в такому формулюванні поки фігурує не часто серед науковців і практиків, попри 

те, що її створення є суттю видавничої діяльності. Реально редактор є однією з 

провідних фігур в моделюванні й генеруванні споживчої цінності книги, мислячи 

її з позицій автора, читача, агентів книги і видавництва. В інформаційну добу 

створення редактором медіаполя про книгу й автора набуває такої значущості, як і 

створення контенту книги, а в окремих випадках – превалює, адже якість і масштаб 

медіадискурсу заявляють про споживчу цінність, значущість книги, сприяють її 

конвертуванню в маркетингову цінність і цінність як значущість. 

Цінність книги як значущість – не іманентна її властивість, а результат 

роботи когнітивних і психічних структур людини в процесі користування нею чи її 

згадування. В цьому контексті спрацьовують ідеї бібліопсихології М. Рубакіна, 

який описав механізми, закономірності й взаємозалежності психічної роботи 
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читача з книгою, що задають вектори її сприйняття й формують ціннісне ставлення; 

напрацювання О. Потебні, який описував природу й формування асоціативних 

зв’язків предметів і їх мовного опису; спостереження й міркування Б. Г. Сміт, яка 

обстоювала думку про цінність як штучно згенерований конструкт, продукт 

соціокультурної діяльності людини. Ці ідеї розширюють, поглиблюють погляд 

редактора на різні виміри цінності книги (символічна, бібліографічна, експозиційна 

тощо), підтверджують його здатність управляти споживчими очікуваннями, 

реакціями, оцінками та споживчою поведінкою. 

Емпіричні дані підтверджують, що фахове й читацьке середовища по-різному 

розуміють, аналізують й оцінюють значущість елементів книги. Читач віднаходить 

цінність у творі, супровідних елементах, дизайн-концепції, матеріальних 

характеристиках книги, через що редактор, проєктуючи їх, повинен думати про них 

як про рівноцінні. Мікрорівень контенту книги (анотація, перед- і післямова, 

покажчики, рекламні тексти) може трансформуватися в макрорівень (дискурс про 

книгу, автора й видавництво), що суттєво впливає на формування попередніх 

читацьких вражень про книгу й має вирішальне значення під час споживчого 

вибору. 

Розбіжності в поглядах на книгу автора, редактора (видавця), цілі й засоби їх 

досягнення породжують різні проблемні ситуації: від труднощів (конфліктів) 

взаємодії редактора з автором й агентами книги до провалу видавничого проєкту 

через вибір невідповідних типові, жанровим особливостям і цільовій авдиторії 

книги стратегій її створення й просування. Редакторові під силу мінімізувати їх 

вплив ще на етапі створення концепції книги – аналітико-синтетичного 

когнітивного утворення, що слугує моделлю книги й визначає всі аспекти 

проєктної роботи з нею. Таке розуміння концепції книги розширює існуючі в 

науковому дискурсі ідеї, які найчастіше акцентують увагу на предметних 

характеристиках книги, рідше – на ній як соціокультурному феномені, 

функціональній одиниці видавництва, результатові праці та чинникові успіху 

автора. Створення концепції книги – один із ключових етапів проєктної роботи 

редактора, фаховий виклик і простір для творчого самовираження. 
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Соціокультурні трансформації в інформаційну добу, закономірності 

функціонування медіасередовища й видавничої галузі актуалізують необхідність 

осучаснення компетентнісного профілю редактора. Компетентнісна й 

функціональна перевага – за редакторами-продюсерами, оскільки їхні можливості 

мають найширший діапазон і найскладнішу конфігурацію. Це висококваліфіковані 

фахівці з розвиненими комунікаційними, управлінськими, творчо-технічними 

вміннями й навичками, високоадаптивною фаховою й особистісною культурою. 

Вони здатні бути ефективними за різних умов і обставин діяльності, мобілізувати 

свої інтелектуально-креативні ресурси для досягнення цілей. 

Результати опитування редакторів українських видавництв підтвердили 

гіпотезу, що визрівання статусно-рольової позиції «редактор-продюсер» є 

повільним процесом, хоча чимало фахівців галузі виконують продюсерські 

функції. Серед стримувальних чинників – психологічна неготовність редакторів 

взяти цілковиту відповідальність за видавничий проєкт, недостатність 

комунікаційних, менеджерських, маркетингових та інших компетентностей для 

організування системної роботи з книгою, автором, фаховим і читацьким 

середовищем; низька мотивованість редакторів до конструювання свого 

медіаобразу через обтяженість виробничими питаннями та (або) небажання 

(неготовність) виходити за межі своїх статус-функцій. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості їх 

застосування редакторами (видавцями), зацікавленими в готуванні книг 

(медіапроєктів), що користуватимуться успіхом у фаховому й читацькому 

середовищах; під час організації (реорганізації) видавничих структур, вибору 

ієрархічної моделі редакторів і залучених до співпраці агентів книги та окреслення 

відносин між ними; готуванні (перекваліфікації) кадрів. 

Ключові слова: редактор, редактор-продюсер, функції редактора, контент 

книги, споживча цінність книги, маркетингова цінність книги, медіасистема.  
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ABSTRACT 

 

Bidun A. – Editor’s work in creating book consumer value. – Qualification research 

paper, manuscript. Thesis for a Сandidate Degree in journalism (PhD): Speciality 061 – 

Journalism. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The need for deep research of the editor's status-role position, his key functions and 

basic competencies is conditioned by digital era development, which broadens his field 

of work, area of responsibility and excludes his passive role in the book creation process, 

communication with author and readers. Strengthening of informational processes, 

transformation of readers’ needs that are connected with books and their convenience 

evaluation requires appropriate systematic editor’s work (project approach) of creating, 

promoting of published products and collaboration with interested parties. 

The specifiс of the publishing industry as part of the creative industry sets up on 

its modern level new quality settings for its specialists, increases expectations level from 

consumer value of their created product, motivates to intersectoral collaboration and 

accumulation of social capital. In this context we see a noticeable gap between science 

and practice in regards to a) defining and rethinking editor's status-role position and his 

specific functions, targets and area of responsibility; b) understanding of necessary for 

consumer and marketing values structure book elements and editor’s role in their creation 

and strengthening; c) analysis of editor key competencies that are necessary for system 

work with publishing idea, text, composition, book, author, book agents and readers in 

content-oriented, content-overrepleted and unsteady informational environment. 

The achievement of Thesis aims and goals, which are set by scientific problem and 

hypothesis, is possible owing to usage of scientific, theoretical and empirical methods. 

It is clarified that editor status-functions forming began right at the beginning of 

scribal culture. Role, area of responsibility, and attitude towards the editor always 

depended from the place of the book in the cultural life of humankind, world-view 

dominants and opportunities of publishing technologies. Irrespective of the editor's work 

conditions, key aspects of the book-creating process remain the same as the core of his 

interest.  
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Editor as a leading figure in a publishing house with near to modern status, list of 

functions and competencies received this major role during the industrialisation age (18-

th – 19-th century) with new arised practices that strengthened his place in the culture. 

Since then, his work became important for all book-creating actors, informational systems 

and scientific research. On each of the historical stages, his operations and status-role 

position depended from society cultural demand, professional maturity of other editors in 

delivering their roles, inertia overcoming and environment resistance. 

Sources and ways the editor's status is formed and becomes consolidated is not 

fully explored by science, because most of research is concentrated on historical 

circumstances of editing, material aspects of book creation, and on the book as a cultural 

phenomenon and the main result of his work. Modern reality activated the need in a new 

type of an editor – a book producer and author (project manager), determined the 

necessity for the science to explore multiple dimensions of editor’s status and functional-

role profile. Hence, this helped to choose the topic, widen the aim and targets for the 

research, to generate the hypothesis and to form the methodological system. 

Owing to comparative analysis of Ukrainian and foreign publishing environments, 

the editor’s key post-statuses and role-functions were clarified. Unlike foreign publishing 

houses that have a strong dominant of specialised editors and widened the object field of 

their work, Ukrainian publishing structures call for universal editors (project manager, 

editor-manager), who can manage the publishing project at any stage and role. Seems that 

he acts as a producer: suggests or declines manuscript idea; supports professional 

dialogue with the author, forms the project team, initiates, coordinates and evaluates their 

work; takes part in building up the media field about the book, the author and the 

publishing house, enlisting to this process the author as well as other book agents. An 

expert with this multiple functions, broadened responsibility and list of skills deserves to 

a special place in the existing status-role hierarchy of editors, that can be described the 

best as “editor-producer”. 

As a result of Ukrainian and foreign editing environmental analysis, we suggest an 

editor post-status and functions hierarchy model. However, unsettled terminology and 

chaotical usage of terms by the publishing structures as well as by other actors tells us 
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that every model created now or hereafter cannot bid for being universal or 

comprehensive. 

Based on the idea of V. Teremko about the book as a content, we have analysed 

structure-functional aspects and interconnections of its elements that separately or 

together accumulate value for a consumer. The term “book consumer value” in this 

statement isn’t used often among scientists and practitioners despite its creation is the 

essence of the publishing business. In practice, an editor has a leading role in modeling 

and generating the book consumer value, from the position of the author, reader, book 

agents and the publishing house. In the informational era the mediafield around the book 

and its author, created by the editor is as much important as the book content creating 

itself, sometimes being even more important. This happens because the quality and scale 

of media discourse tells us about the consumer value, importance of the book, promotes 

its conversion into marketing value and value as significance. 

Book value as significance isn’t its immanent attribute but a result of cognitive and 

psychic processes during book usage or recalling. In this context the bibliopsychology 

ideas of M.Rubakin come into action, who described the interactions, rules and 

interdependence in readers psychic work with the book, that sets its perception and value 

attitude; work of O. Potebnia, who described the nature and forming of associative 

connections between objects and their language description; observation and thinking of 

B.Smitt who stood on the idea about value as a artificial made product. These ideas 

expand and make more deep the editor’s perception of book value dimensions (token, 

bibliographic, exposition etc), confirming his ability to control consumer expectations, 

reactions, evaluation and consumer behaviour. 

Empirical data confirm that expert and readers environments differ in their 

understanding, analysis and evaluation of the book elements. Readers rediscover 

composition value, accompanying elements, design-concept, book material 

characteristics so the editor while designing each of them has to consider them as equally 

important. Book content microlevel (annotation, foreword, afterword, indices, ad texts) 

may be transformed to macrolevel (discurs regarding the book, the author and the 
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publishing house) that significantly influences on forming pre– reading impressions and 

can be the decisive factor at the moment of consuming choice.  

The differences of views regarding the book, editor (publisher), aims and ways of 

their reaching create different issues: from confrontation between the editor, the author 

and the book agents to failure of publishing project because of inappropriate strategy of 

book creation and promotion. The editor is capable of minimising these issues right at the 

book concept creation stage – an analytic-synthetic cognitive formation that serves as a 

book model and defines all aspects of the project work with it. This understanding of book 

concept broadens the existing in science discourse ideas that often emphasize on the 

physical book description, occasionally – on a book as a sociocultural phenomenon, as a 

publishing house functional unit, author work result or his success factor. Book concept 

creation is one of the key stages of editor's project work, a professional challenge, and a 

space for creative expression. 

Sociocultural transformation in the informational era, the way how media and 

publishing environments work foreground the need of bringing up to date the editor's 

competencies profile. Editors-producers have a functional and competency advantage due 

to their possibilities, widened horizon and more complex configuration. These are highly 

skilled experts with well-developed communication, administrative, creative, technical 

skills and experience, highly-adaptive professional and personal culture. They are capable 

of being effective in different circumstances of work, mobilisating their intellectual and 

creative resources to achieve the set goals.  

The Ukrainian publishers survey results confirmed the hypothesis that uprising of 

“editor-producer” statul-role position is a slow process, despite many field experts 

performing producer functions. Among constraining forces we can distinguish a 

psychological unpreparedness of editors to take a full responsibility for a publishing 

project, lack of communication, manager; communication, marketing and other skills to 

organise a systematic work with a book, an author, expert and readers environment; a low 

motivation of editors to construct their media image due to being overwhelmed by the 

workload and/or not being ready to step out from their status-functions. 
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The practical importance of achieved results is in the possibility of their 

implementation by editors (publishers) that are interested in preparation of those books 

(media products), that will have a success in both expert and readers environments; during 

the reshaping of publishing structures, choice of editor hierarchy model and their 

collaboration with the book agents; staff training. 

Key words: editor, editor-producer, editor functions, book content, book consumer 

value, book marketing value, media system.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Інституалізація видавничої справи утвердила 

статус редактора як провідної фігури видавництва, регламентувала його роботу з 

текстом, твором і взаємодію з автором. На цій його статусно-рольовій позиції, яка 

набула остаточного оформлення на початках інтенсивного розвитку видавничої 

індустрії (ХVІІІ–ХІХ ст.), були зосереджені й дослідницькі сили, предметно 

зорієнтовані на пізнання різних аспектів його праці та її впливу на успішність 

видавничого продукту. Всебічно представлений у цих розвідках історичний аспект: 

становлення писемності, книжності, видавничої справи та видавничої індустрії, 

редакторського фаху й специфіки редакторської праці, зумовленої жанровими 

особливостями творів, типологією видань і суспільно-політичними обставинами. 

Значний пласт досліджень стосується залежності діяльності редактора від 

характеру культурних практик людини, які на кожному цивілізаційному й 

технологічному витку актуалізують конкретні його компетентності, 

функціонально-рольові формати, позначаються на базових параметрах книги. 

Інформаційна доба радикально змінила пріоритети в роботі редактора, 

відкрила перед ним нові можливості, стимулювала розвиток його статусно-

рольового профілю, розширення сфер активності й відповідальності. Сучасні 

тенденції в медійній (видавничій) сфері витісняють редактора зі статичної позиції 

у редакційно-видавничому процесі та процесі книги: працюючи над твором і 

текстом, він має утримувати в полі зору ідею книги як видавничого проєкту й 

генерувати ключові чинники її успіху, фокусуючи свої креативні й організувальні 

старання на її споживчій цінності (цінності для читача), яка за сприятливих умов 

конвертується в маркетингову цінність (для видавництва) і цінність як значущість 

(для соціуму й культури). У такої рольової позиції редактора складніша 

компетентнісна основа, масштабніше бачення поля діяльності, її завдань і 

відповідальності за результат, що додає нових ознак до його статусних 

характеристик. 

Стан дослідження проблеми. Видавнича наука завжди відстежувала умови, 
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характер і результати діяльності редактора – ця проблематика найбільш досліджена 

з огляду на кількість робіт і на глибину проникнення в предметну площину. І саме 

це парадоксально актуалізує необхідність оновлення погляду на імперативи 

(обставини, відповідальність), підходи, статусно-рольові та функціональні виміри 

діяльності редактора інформаційної доби, оскільки теперішні реалії вступають у 

суперечність з авторитетними за попередньої видавничої (редакторської) культури 

теоретичними формулами: за сучасних умов набуває поширення погляд на 

редактора як на активну фігуру динамічного видавничого (медійного) простору, в 

якому зароджується ідея книги як видавничого проєкту, відповідно розгортаються 

співпраця з автором, редакційно-видавничий процес, післявидавничий супровід 

продукту (сприяння його проникненню в читацький світ, управління емоціями, 

враженнями медіаспоживача й забезпечення йому місця в культурі) – багатогранна 

діяльність, яку М. Куфаєв назвав «процес книги». В основі концепту «книга як 

видавничий проєкт» – бачення редактором її в єдності трьох взаємопов’язних 

аспектів: споживчої цінності, маркетингової цінності, цінності як значущості й 

відповідна робота щодо їх створення й актуалізації. Попри те, що така практика ще 

не стала всезагальною, прикладні реалії за багатьма критеріями випереджують їх 

теоретичне осягнення, де співіснують погляд на редактора як агента від літератури, 

центральної фігури видавничого готування продукту, а також засноване на 

сучасних маркетингових ідеях розуміння його місця, ролі в процесі книги і в 

системі пріоритетів видавництва. Виняткова зосередженість редактора на творові, 

текстові й книзі блокує його потенціал, оскільки залишає поза увагою багато явищ, 

від яких залежать їх успіх (провал), ефективність видавництва, благо для читача і 

цінність для суспільства. Малодослідженість цих явищ в українських реаліях, 

перенасиченість пошукових робіт архаїчними ідеями породжують відставання 

галузевого дискурсу від руху (циркулювання) ідей, характерних для сучасних 

культурних індустрій, видавничої практики та видавничої науки, звідси походять 

розриви в практиці, знаннях і в теорії, що увиразнює наукову проблему, на 

розв’язанні якої зосереджене пропоноване дослідження. 

Усвідомлення дослідницьких реалій, осмислення доступної наукової та 
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прикладної інформації привели до гіпотези дослідження, згідно з якою в 

сучасному медійному (видавничому) середовищі звужується простір для статичної 

(обмеженої потребами редакційно-видавничого процесу) позиції та сервільних 

(обслуговування амбіцій автора) функцій редактора; сучасні медійне середовище й 

тенденції видавничої діяльності потребують редактора, однаково успішного в 

роботі з автором, текстом, твором і книгою як споживчою цінністю, 

маркетинговою цінністю й цінністю як значущістю, в забезпеченні її успіху на 

ринку й у читацькому середовищі, координуванні старань долучених до неї 

фахівців; нова сукупність ролей-функцій редактора змінює його статус у 

видавничому процесі й колективі (проєктній групі), розширює його 

компетентнісний профіль, найточніше якому відповідає поняття «редактор-

продюсер». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Дисертацію виконано на кафедрі видавничої справи та редагування 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, узгоджено з 

навчальними планами й програмами кафедри. Робота пов’язана з темою 

№16БФ045-01 «Психофiзiологiчнi механiзми сприйняття новинного контенту 

аудiовiзуальних мас-медiй». 

Мета і завдання дослідження. Зміст наукової проблеми та гіпотези 

дослідження зумовили його мету, яка полягає в осмисленні ключових ролей-

функцій редактора впродовж історії книжності й видавничої справи, впливу 

новітніх реалій на діяльність редактора щодо створення книги як єдності ключових 

її ознак – споживчої цінності, маркетингової цінності й цінності як значущості. 

Досягнення мети зумовило виконання таких завдань: 

- дослідити ключові аспекти роботи редактора над споживчою цінністю книги 

в історичному контексті та їх осмислення в сучасній науці; 

- з’ясувати ключові компетенції редактора, актуальні в роботі над споживчою 

цінністю книги, та їх трансформації в інформаційну добу; 
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- проаналізувати структурно-функціональні аспекти споживчої, маркетингової 

цінності книги та її цінності як значущості з позиції фахового та споживчого 

середовищ; 

- дослідити сучасні підходи й практики редактора у створенні споживчої 

цінності книги та її трансформування в маркетингову цінність і цінність як 

значущість; 

- розкрити вплив на цільові авдиторії дискурсу щодо книги, автора, 

видавництва і роль редактора в його забезпеченні. 

Об’єкт дослідження – діяльність редактора щодо створення споживчої 

цінності книги, трансформування її в маркетингову цінність і цінність як 

значущість й розвиток його статус-функцій. 

Предмет дослідження – сукупність умов, концепцій, креативно-

технологічних рішень і дій, що впливають на діяльність редактора щодо створення 

споживчої цінності книги, трансформування її в маркетингову цінність, цінність як 

значущість й актуалізують його статус як продюсера книги та автора. 

Джерельна база дослідження. При підготовці дисертації за теоретичну 

основу було взято напрацювання дослідників, які розкривають: 

становлення редакторської діяльності та її ключових практик у створенні 

книги (С. Антонова, Ю. Бондар, В. Єсіпова, Р. Іванченко, Я. Ісаєвич, М. Лейн, 

І. Огієнко, З. Партико, В. Різун, Б. Річардсон, В. Соловйов, М. Тимошик, 

М. Феллер, О. Харчук, К. Ямчук та ін.); 

роль редактора у видавничому процесі на сучасному етапі (К. Антипов, 

С. Л. Ґрінберґ, А. Єжова, М. Женченко, Н. Зелінська, Д. Іванов, Р. Калассо, 

Л. Михайлова, Е. Огар, Дж. Петер, Я. Прихода, А. Соколова, В. Теремко, 

М. Тимошик та ін.); 

базові компетентності редактора та їх трансформації в сучасних реаліях 

(Г. Бем, Г. Гардт, Дж. Девіс, М. Женченко, О. Жирун, Н. Зелінська, Ю. Левчук, 

М. Лейн, Я. Прихода, К. Рів, Н. Рябініна, М. Савка, В. Теремко, В. Харитонов, 

О. Хлопунова, Ф. Холл, Г. Шульц та ін.); 

цінність та її виміри як базовий концепт позиціонування книги (С. Ан, 
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М. Бахтін, О. Бєлінова, Е. Гартман, Г. В. Ф. Гегель, О. Дробницький, М. Каган, 

В. Калмиков, Е. Кант, Р. Лотце, Л. Мікешина, Дж. Райхерт, Б. Сміт, Д. Юм та ін.); 

багатовимірність книги й роль її елементів, в яких зосереджено її споживчу, 

маркетингову й символічну цінність (Е. Адамов, Е. Барякіна, Ф. Бауер, Р. де Бері, 

С. Бернадський, Х. Вільямсон, Я. Владарчик, К. Голомбінські, С. Л. Ґрінберґ, 

М. Женченко, Р. Калассо, І. Кєлєйніков, Т. Крайнікова, М. Куфаєв, А. Лобін, 

Г. Любарський, В. Ляхов, М. Миронова, Н. Мрочковський, А. Орєшина, 

А. Парабелум, Я. Прихода, О. Рісс, М. Рубакін, Б. Сміт, В. Теремко, М. Тимошик, 

Я. В. Уайт, Р. Хаген, О. Хлопунова, Я. Чихольд, Р. Шартьє, А. Шиффін, 

Ю. Щербініна та ін.); 

стратегії створення споживчої цінності книги та її післявидавничого 

супроводу (Е. Барякіна, Я. Владарчик, Г. Гардт, Дж. Девіс, Л. Зіміна, Дж. Петер, 

В. Теремко, П. Форсайт, Г. Шульц, П. Шульц та ін.); 

впливу редактора на рецепцію книги в контексті актуалізації її ціннісної 

сутності (Р. Арнхейм, П. Бурдьє, Г. Гессе, А. Іванова, П. Клодель, А. Компаньон, 

М. Куфаєв, О. Потебня, Дж. Рілей, М. Рубакін, Ж.-П. Сартр, С. Уейншенк та ін.). 

За емпіричну базу при готуванні дисертації прислужилися результати 

«Дослідження читання книжок в Україні 2014»; результати дослідження Ukrainian 

Reading & Publishing Data 2018; рейтинги українських видавництв, сформовані ГО 

«Форум видавців» (2018, 2019); результати прикладних досліджень щодо 

ключових компетенцій редактора, можливих моделей його ділової поведінки 

(Л. Е. Бріджес, Д. Гараган, Ю. Паливода, Т. Решетуха, К. Рів) і самоусвідомлення 

свого статусу й ролі в творенні книги й культурного поля (М. Лейн); сайти 

видавництв; профілі українських редакторів у соціальних мережах; Класифікатор 

професій; Державний реєстр суб’єктів видавничої справи; наказ Держкомтелерадіо 

України  від 20.11. 2006 №288 «Про затвердження нормативної документації з 

праці та професійної кваліфікації. Довідник кваліфікаційних характеристик 

професійних працівників. Випуск 18. Видавнича справа»; постанова Кабінету 

Міністрів «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; проєкт розпорядження «Про 
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затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій»; 

державні стандарти видавничої справи; наданий М. Кідруком фрагмент його 

неопублікованого на час проведення дослідження твору «Зазирни у мої сни»; 

видавнича продукція. 

Методологічною основою дисертації прислужилися наукові принципи 

історизму, системного й комплексного підходів, об’єктивності, діалектики. 

Методи дослідження. Досягнення мети й завдань дисертації потребувало 

комплексного застосування загальнонаукових, теоретичних і емпіричних методів 

із домінуванням конкретних їхніх груп на різних етапах дослідження. 

Аналіз джерел і порівняльно-історичний метод застосовані для з’ясування 

передумов і процесу становлення редакторських практик і редактора як ключової 

фігури творення книги (її споживчої цінності), осмислення їх трансформацій у 

сучасних реаліях. 

Метод моделювання прислужився для виокремлення сучасних ознак-

функцій книги й окреслення можливості їх застосування редактором під час 

трансформування твору в книгу; класифікації – для виокремлення й 

охарактеризування статус-функцій редакторів в Україні та за кордоном; cистемний 

метод – для виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між структурно-

функціональними елементами книги (в процесі їх творення та впливу на поведінку 

цільових авдиторій), в яких сконденсовано її споживчу, маркетингову цінність і 

цінність як значущість,  а також формування рекомендацій щодо підходів 

редактора в творенні маркетингово привабливого видавничого продукту; 

герменевтичний аналіз – для аналізу конкретних видань щодо оперування 

редактором інструментами книготворення. 

Емпіричні дані здобуто завдяки методам прогнозування, моделювання, 

експерименту (N=45) та онлайн-анкетування фахового (N=300) і читацького 

(N=600) середовищ; редакторів (N=45) малих, середніх і великих українських 

видавництв; українських письменників (N=4). 

В їх опрацюванні використано методи систематизування, групування, 

аналізу й порівняння інформації. Метод екстраполювання прислужився в 
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окресленні статусу й функцій редактора-продюсера, переваг і перспектив 

проєктного підходу в його роботі з видавничою ідеєю, текстом, твором і книгою, а 

також із автором, іншими агентами книги в умовах трансформації медіасередовища 

й соціокультурного простору в інформаційну добу. 

Наукова новизна здобутих результатів. 

Уперше: 

- простежено залежність функціональної активності й відповідальності 

редактора від соціокультурних обставин, організаційної структури та ділової 

культури видавництва, а також від його особистісних мотивацій; 

- здійснено комплексний аналіз споживчої, маркетингової цінності та цінності 

як значущості книги в їх генезисі, взаємозв’язках, впливах на цільові 

авдиторії, а також роль редактора в їх створенні й актуалізації; 

- окреслено статусну специфіку, функції, зони відповідальності й базові 

компетентності редактора-продюсера. 

- Удосконалено: 

- концептуальні положення, що розкривають специфіку книги як контенту й 

доцільність проєктного підходу в роботі з нею; 

- сукупність ідей щодо ролі редактора в проєктуванні й створенні базових 

елементів контенту книги, які зосереджують її споживчу цінність; 

- обґрунтування напрямів активності редактора щодо медійного активування 

споживчої цінності книги та її просування в цільові авдиторії. 

- Набули подальшого розвитку: 

- теоретичні й практичні підходи в діяльності редактора щодо створення 

споживчої цінності книги; 

- розкриття впливу елементів книги та їх сукупності на реакції цільових 

авдиторій, їхнє корелювання з віковими та гендерними характеристиками 

читачів;  

- рекомендації для редактора, автора щодо проєктування базових елементів 

контенту книги, в яких зосереджена споживча цінність; 

- матриця редакторських професій і статусно-функціональних профілів 
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редактора в сучасних видавництвах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

застосування в організації (реорганізації) структури видавництва; під час вибору 

ієрархічної моделі редакторів та інших учасників проєктних груп, доцільної 

концепції видавництва та її цілям; самоусвідомлення редактором свого фахового 

профілю, статусу й компетенцій. Отримані узагальнення можуть бути використані 

під час вивчення курсів «Основи видавничої справи», «Редактор нових медій», 

«Історія видавничої справи», «Видавнича аналітика та критика», «Бізнес-

комунікації видавництва», «Редагування за видами літератури», «Основи 

медіапродюсування». 

Особистий внесок здобувача. Пропонована дисертація є самостійною 

науковою працею, результати якої здобуті авторкою одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Ключові положення дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри видавничої справи та редагування Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Окремі положення й висновки оприлюднено в наукових публікаціях та виголошено 

на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. 

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції. 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: 

фундаментальні парадигми розвитку» (Таврійський національний університет 

імені Володимира Івановича Вернадського, 12–13 жовтня 2018 р).; Міжнародна 

науково-практична конференція «Соціальні комунікації: інструменти, технологія і 

практика» (Класичний приватний університет, 22–23 лютого, 2019 р.). 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції. 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених 

«Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 25 квітня 2018р.); VII Всеукраїнська науково-

практична конференція для студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку 

засобів масової комунікації в сучасній Україні» (Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, 26 квітня 2019 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертації викладені у 11 одноосібних 

публікаціях: 5 статей надруковані у наукових фахових виданнях, 2 статті – у 

зарубіжних виданнях та 4 – у матеріалах і тезах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (27 cторінок, 282 позиції) і 

додатків (50 сторінок). Загальний обсяг роботи – 261 сторінка, із них основного 

тексту – 169 сторінок. 
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Перелік умовних позначень 

 

О – основна група 

К – контрольна група 

 

  



25 

 Статус і функціональна роль редактора у видавничому процесі  

 

1.1. Статусно-рольовий профіль редактора книги в реаліях практики й 

наукових дослідженнях 

 

Один із парадоксів історії книготворення полягає в тому, що книга у своїх 

праформах була раніше, ніж запрацював редактор як носій пов’язаної з її 

готуванням відокремленої функції й було ідентифіковано статус людини, зайнятої 

цією діяльністю. На ранніх етапах писемності ця діяльність була синкретичною – 

зосередженою в одній особі, яка творила, правила текст, була одним із рідкісних 

його читачів й інтерпретаторів. До утвердження практики «слухання книги» ще 

було далеко, а основною функцією пракниги була інформаційно-утилітарна: 

обслуговування побутово-господарських і обмінно-купецьких потреб. 

Ускладнення книжкової мови, розширення функціональності книги, 

збагачення смислонаповненості й естетизація читання покликали на авансцену 

надто відповідальну поліфункціональну діяльність, суть якої полягала й 

залишалася у своїй основі незмінною – впорядкування тексту й організування його 

в книгу, зближення її емоційно-смислового потенціалу зі світом читача. Ця 

практика, що визрівала не одне тисячоліття, започаткувала редакторську справу, а 

з часом трансформувалася в редакторську професію з широкою компетентнісною 

варіативністю. 

Мотивованою й відносно осмисленою вона постала в епоху рукописної 

(манускриптної) книги, що спершу було пов’язано з функціонуванням бібліотек і 

скрипторіїв, а пізніше – з розвитком університетської освіти в її первинних формах; 

окрема історія – формування Біблійного канону. У ранніх бібліотеках, що 

здебільшого функціонували при монастирях і вельможних дворах, були спеціально 

виокремлені обов’язки звіряння переписаних текстів із оригіналом чи з іншим 

(визнаним достовірним) джерелом і внесення необхідних поправок. Усі основні 

елементи редакторської праці були зреалізовані в складному й довготривалому 

процесі встановлення канонічних текстів Біблії, який остаточно завершився в 
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V ст. н. е.  

Виокремлення праредакторських функцій-обов’язків означало суспільну 

потребу в них і суспільне визнання їхньої важливості. Суттєво було розширено й 

актуалізовано предмет і поле редакторської праці, окреслено статусні й 

компетентнісні позиції редактора у видавничому процесі з утвердженням друку, 

який вивів видавничу діяльність на індустріальний рівень, перетворив її на бізнес, 

пришвидшив процес поширення грамотності в масах, професіоналізував усі 

пов’язані з книгою практики. 

Статусно-функціональні аспекти редактора як багатопланової фігури 

видавничого процесу, непересічного чинника впливу на «процес книги» (її буття 

від задуму автора до рецептивно-рефлексивних практик читача – М. Куфаєв (2004)) 

і соціосферу – проблема, довкола якої сходяться інтереси представників видавничої 

галузі, причетних до книги фахівців і культурних інституцій, систем готування 

видавничих кадрів. Цілком закономірно на ній були сфокусовані пізнавальні 

старання, які переймалися впливом слова і книги на людину й суспільство, 

залежності її якості й сили суспільного голосу від таланту автора і фаховості людей, 

які трансформували авторський твір у видавничий продукт і задавали йому 

траєкторію буття в просторі культури. Як і будь-яке історичне явище, ця діяльність 

залежала від рівня освіченості й культури людності, технологічних можливостей, 

на яких трималася книжність, від суспільного запиту на фахову працю, визнання 

ролі професіоналізму і ставлення до професіоналів, інтелектуальної і креативної 

якості зібраних в її полі сил.  

Із часом у системі журналістики, книгознавства і видавничої справи 

сформувався дослідницький сегмент, предметне завдання якого – з’ясування 

принципів, підходів, методологічних засад готування текстових, музичних, 

образотворчих повідомлень, джерел їхнього впливу на авдиторії, а також ролі 

зайнятих цією справою фахівців і різноманітних чинників, що узалежнюють процес 

і результати їхньої діяльності. Більшість дослідників схильна називати це 

теоретико-прикладне відгалуження «теорією і практикою редагування», 
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сприймаючи як надмір екзотичне найменування його «едитологією», яке пропонує 

З. Партико (2006, 26–28). 

Розуміння суті редакторської праці, ролі редактора в редакційно-

видавничому дозріванні тексту, сприйняття його особистості в цьому процесі (від 

зайвої функції, «ісправника», помічника і молодшого товариша автора до його 

рівноправного партнера і навіть продюсера) – теж історичне явище, на якому 

залишали свої сліди рівень цивілізаційного облаштування світу, характер 

суспільної свідомості, технологічні можливості справи. На сучасному етапі – це 

потужний дослідницький підрозділ гуманітарної науки, напрацювання якого 

актуалізують зв’язок між історико-культурним розвитком і сучасним станом 

редакторської діяльності, функціонуванням тексту, книги та роллю в цьому процесі 

технологій і ключових осіб (автора, редактора, реципієнта), впливу 

соціокультурних реалій на їхні статусні позиції, методи діяльності й сукупний її 

результат.  

Виявлення й осмислення стійких ключових практик редактора допомагає 

об’єктивно з’ясувати не тільки їхню роль у «процесі книги», а й побачити нові її 

аспекти в культурі, а також осучаснити, поглибити і розширити розуміння його 

статусу, функцій та професіограми. У розв’язанні цього завдання інтелектуальною 

і методологічною основою правитимуть праці зарубіжних і українських 

дослідників – В. Адамова, С. Антонової, Ю. Бондара, Я. Донского, Н. Зелінської, 

Р. Іванченка, Т. Крайнікової, М. Лейна, К. Накорякової, І. Огієнка, Я. Приходи, 

В. Різуна, Б. Річардсона, Р. Розенблама, К. Серажим, М. Сікорського, 

В. Соловйова, М. Тимошика, М. Феллера, К. Ямчук та ін. (історико-культурний 

розвиток книги); В. Адамова, Р. В. Бюрена, П. Гіленсона, М. Женченко, О. Левчук, 

А. Мільчина, К. Накорякової, Я. Приходи, Р. Розенблам, Б. В. Спека, Дж. Фезера, 

Я. Ягер, Ф. Ягер та ін. (функції й компетентності редактора); Г. Бема, Й. Вернера, 

Г. Гардта, Ф. Додса, І. Жаркова, Р. Калассо, Дж. Петера, В. Теремка, Дж. Фезера та 

ін. (місце й роль редактора в системі книговидання й культурному полі). 

У різні періоди історії роль редактора у творенні книги, визнання його 

статусу і місця в культурі, ставлення до нього як до носія унікальних знань і вмінь 
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змінювалися. До розподілу статусу-функцій і закріплення за ними конкретних 

процесів у творенні книги (фіксування обов’язків, перших професійних вимог) 

редактора як специфічну фігуру не вирізняли. А вже в пізніші часи «постать 

редактора часто романтизували або гламурували (чи навіть демонізували)» (Peter 

et al. 2017, 4–5), фіксуючи так його високий статус у редакційно-видавничому 

колективі, взаємодії з авторами, що відкривало нові можливості в осягненні його 

інтересів і завдань поза межами власне видавничих практик. 

У розгляді статусно-рольового профілю редактора за основу взято його 

соціологічне розуміння як місця (становища), яке він займає серед причетних до 

творення книги осіб – ними є автор, представники видавничого колективу 

(проєктна група), а також в ширшому масштабі – серед осіб, причетних до процесу 

книги (крім щойно перелічених, і читачів, працівників системи 

книгорозповсюдження й бібліотек, книжкових експертів, критиків, журналістів, 

педагогів та ін.). Сам по собі статус статичний, малоінформативний, а повноцінно 

розкривають його ролі та функції редактора, які в одних випадках залежні від 

нього, в інших – його змінюють (Городяненко 2008, 381). Прямо чи опосередковано 

довкола статусу, ролей і функцій редактора розгортаються ключові процеси 

видавничої практики, пошуки й дискусії в науці. 

Усе це спонукає із сучасних позицій, зважаючи й на історичність цих явищ і 

теоретичних питань, роздивитися місце, значення рольової позиції й функції 

редактора у видавничому процесі та в різновимірних взаємодіях, значущість його 

праці в контексті процесу книги й культури, а також актуалізує аналіз загальних 

(універсальних) і специфічних компонентів його морально-ціннісної матриці. Одне 

зі значень поняття «статус» – «встановлений, призначений, визначений» 

(Дворецкий 1976, 952) налаштовує на розуміння позиції редактора в структурі 

редакційно-видавничого колективу, в якому він відповідає за чітко окреслені 

процеси й об’єкти – впорядкування твору і тексту, видавничий продукт (проєкт), а 

також координує зусилля людей, з якими його здебільшого пов’язують інтереси 

справи, а не адміністративне підпорядкування, якщо не йдеться про колег, що 

займають вищу посаду за розпорядчим документом органу управління 
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видавництвом.  

Видавництва, різні за масштабом діяльності, побудовою виробничого 

процесу й способом управління, по-різному влаштовують структуру редакції, 

визначають статусні ролі, розподіляють у ній функціональні обов’язки і 

вибудовують взаємодії. У дослідницьких, прикладних і навчальних працях 

здебільшого фіксують перелік редакторських посад (головний редактор, заступник 

головного редактора, провідний (старший) редактор, редактор, молодший 

редактор, редактор-організатор, літературний редактор, новинний редактор 

(редактор новин), науковий редактор, титульний редактор, спеціальний редактор, 

художній редактор, технічний редактор, випусковий редактор – М. Тимошик (2012, 

16), ставлячи в один ряд посади, статуси, ролі й функції. Подібний підхід 

застосовує і З. Партико (2006, 30), наводячи значно коротший порівняно з реєстром 

М. Тимошика (теж не вичерпним) перелік редакторських посад: головний 

редактор, завідувач редакції, старший редактор, редактор, молодший редактор. А 

перед ними цим шляхом ішов А. Мільчин (1998, 58, 92, 195, 391, 422): головний 

(провідний), літературний, технічний і художній редактор. Галерея дослідників, які 

реєстрували статуси без проникнення у відтінки функцій, не обмежується 

зазначеними прізвищами, вона ілюструє домінантну у відносно недалекому 

минулому лінію фіксування посад відповідно до стандартизованих штатних 

структур, конфігурація яких мала директивно-нормативний характер. Нічим не 

відрізняється за природою і конфігурація, яку запропонувала Т. Верба (2015, 15): 

«В редакційному підрозділі видавництва достатньо одного перекладача, одного 

літературного редактора/коректора і одного верстальника/дизайнера», якщо мова 

йде про малі видавництва, потенціал яких не передбачає повноцінну кадрову 

структуру або розрахована на фріланс.  

Актуальна для українського і зарубіжного видавничого простору проблема – 

невпорядкованість поняттєвої матриці редакторських професій, що є породженням 

розмитого уявлення про статус, функції кожної фігури редакторського процесу, 

колективу, меж її відповідальності, обсягу вмінь і навичок, необхідних для 

реалізації проєктів на рівні сучасних стилів і вимог. Не подолана вона й у 
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теоретичній площині. Однією із причин цього є відставання номінувальної 

практики від реалій справи, із чим межує катастрофічний розрив між практикою, 

кадровими потребами і класифікатором професій (Zakon.rada.gov.ua 1995), що 

ставить у проблематичне становище систему підготовки редакторсько-видавничих 

кадрів. Як відомо, деякі з редакторських посад віджили себе, функціонал інших 

зазнав трансформацій: «титульний редактор» (Мильчин 1998, 397) чи «спеціальний 

редактор» (Мильчин 1998, 371). Статус редактора, який працював над книгою, 

тепер не настільки визначає читацький вибір, як статус автора чи лідера думок 

(агента книги), які рекомендують її до прочитання. Функції спеціального редактора 

зараз нерідко виконує науковий редактор або запрошений рецензент (експерт) у 

співпраці з літературним чи іншим відповідальним за книгу редактором. 

Нестійкість системи понять деякою мірою спричинена й тим, що 

представники редакторського цеху часто їх застосовують «взаємозамінно» 

(Grammar Factory 2015), на цьому позначається й поєднання ними різноманітних 

творчих, технологічних, організаційно-управлінських процедур щодо готування 

книги (Editors’ association of Canada 2016, 4). Здебільшого визначення статусу та 

функції редакторів є результатом внутрішнього рішення видавництва, яке є 

похідним від особливостей структури, кваліфікації кадрів, цільової системи, 

управлінських переконань вищої ланки менеджменту видавництва тощо (Yager and 

Yager 2010, 160, Feather 2003, 108). 

Міркування Н. Замошкіна, Н. Ємельянової й Л. Чуковської (Мильчин 2011) 

про неможливість вироблення універсальних правил структурування видавництва 

й організування діяльності редактора налаштовує на одночасну згоду з ними й 

дискутування. Очевидно, що для сучасного видавництва (з поправкою на час, 

локальні обставини, кількість команди) передусім важливо забезпечити його базові 

універсальні функції для досягнення цілей, а розподіл функцій між персоналом – 

внутрішня справа, підпорядкована багатьом чинникам. 

За будь-якого підходу структура видавництва виявляє актуальні для нього 

функції, ідентифікування яких і доступний кадровий ресурс (сукупність 

компетентностей) зададуть конкретику структури, в якій не завжди назва посад 
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тотожна функціональному навантаженню, яке може бути і вужчим, і ширшим за її 

семантику, оскільки диверсифікація та поєднання функцій – звичні для сучасних 

гнучких і компетентнісно мобільних структур. У великих, добре структурованих 

видавництвах, наприклад, головний редактор не займається редагуванням твору, в 

малих і середніх – це одна з його паралельних функцій. 

Дещо незвично певний час видавниче середовище сприймало таку іпостась, 

як «редактор-видавець» (С. Антонова, В. Соловйов, К. Ямчук (1999)); А. Карманов 

(E-xecutive.ru 2012); Т. Борко (2014), «директор книги» (М. Ремізова (Мильчин 

2011); (Майсурадзе 1998, 163) – організатора, нерідко й учасника цілісного процесу 

готування видання; відповідального за результат фахівця, який поєднує в одній 

статусно-рольовій позиції проєктувальні, організувально-координувальні 

(управлінські), творчо-технологічні й багато інших функцій, які в розвинутих 

структурах є обов’язком редакції, проєктної команди тощо.  

Відповідальність редактора-видавця – «відстежувати не лише якість видання, 

а й те, чи користуватиметься воно попитом на ринку» (Майсурадзе 1998, 163) 

породжує і сумніви в ефективності такого рольового статусу. У цьому сенсі не 

позбавлене раціональності міркування Р. Калассо (2013, 54): ототожнювати 

редактора й видавця неправильно, бо «видавець – той, хто окреслює образ 

видавництва», а не застрягає в координатах літературної довершеності творів 

(книг). Якщо він зосереджує на собі більшість провідних управлінських, творчих 

функцій, долучаючи до справи необхідних фахівців, така статусна позиція може 

претендувати на успіх. За такого підходу його виклик – мислити з позицій автора, 

читача й видавця.  

Функції редактора-видавця значною мірою перегукуються з функціями 

головного редактора, який формує концепцію видавництва, опікується 

генеруванням концепції книги, може бути співучасником розроблення бізнес-

концепції, а головна його функція – забезпечення динамічної ліквідності 

видавничого репертуару цільовим авдиторіям і перспективності видавничих 

програм і планів. Оскільки у створенні книги «бере участь колектив» (Куфаев 2004, 

100), одне із ключових завдань головного редактора – сформувати кваліфіковану 
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команду, виробити чіткі творчі орієнтири й мотиваційні механізми, забезпечити 

розуміння його учасниками цілей і цінностей видавництва, задати й утримати 

рівень видавничої культури в кожному виданні. Будучи підпорядкованим 

директорові видавництва, він діє і як його партнер, що зауважив М. Тимошик 

(2012, 37). Якщо він як амбасадор видавництва (Yager 2010, 155) визначає засади 

роботи з книгою й читачем, то директор здійснює організаційно-управлінські, 

фінансово-господарські функції (Тимошик 2012, 37). 

На сучасному етапі особливо помітні спроби переосмислити роль і функції 

літературного редактора. Розглядаючи його як «літературного працівника 

видавництва» (Феллер 1981, 109, Тимошик 2006, 426), учасники цього дискурсу 

(К. Билинський, Д. Розенталь, Ю. Тимофєєв та ін.) переконували, що ним має бути 

фахівець-філолог, а його завдання – не виходять за межі поліпшення мовного 

аспекту твору та інших виражальних елементів. Їхні опоненти – Р. Іванченко (1967, 

9): «обсяг його роботи значно ширший» за мовно-стилістичне шліфування); 

В. Різун (1996, 7): «не можна зводити літературне редагування виключно до мовної 

правки»); Н. Зелінська (2011, 267) (редактор провадить «комунікаційну діяльність» 

на всіх етапах роботи з твором; М. Рудь: «Покликання редактора – не в тому, щоб 

стилістично припудрювати рукопис» чи забезпечувати відповідність контенту книг 

загальноприйнятим нормам, а в поглибленні авторського твору й пошуку 

відповідної йому форми, через що й пропонує розглядати цю фігуру як «редактора-

художника» (Зорина 1982, 27–28). Про важливість у видавничому процесі 

редактора-концептуаліста веде мову В. Теремко, розширення меж його 

компетентнісних і кваліфікаційних горизонтів – А. Жарков (2015): «Сукупність 

усіх площин, в яких текст існує для редактора, ширший, об’ємніший за літературне, 

лінгвістичне, чи, наприклад, предметне редагування». Наближена до цього позиція 

К. Накорякової (2010, 12–13), яка вважає хибним зведення обсягу функцій 

літературного редактора до підганяння тексту (твору) в межі мовних норм, хоча й 

розглядає літературне редагування як одну з прикладних філологічних дисциплін. 

Контрастує із цим бачення функцій літературного редактора, які пропонують 

Ю. Бондар, М. Головатий і М. Сенченко (2010, 181): «опрацювання авторських 
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оригіналів (рукописів), публікацій відповідно до правописних, літературних норм 

мови, стилю твору». Насправді редактор також оцінює потенціал твору (книги) як 

одиниці комунікації, його місце в книжковому дискурсі, разом із іншими 

фахівцями проєктує успіх книги в конкурентному середовищі й у сукупній 

пропозиції видавництва.  

Серед завдань літературного редактора – і створення елементів, що 

перетворюють твір на книгу, а також «допоміжного, додаткового тексту» 

(Накорякова 2010, 22). Так він «координує інтереси комунікантів» (Кириллова 

2016, 32), адже технологізованість культурних індустрій, мультимедійність і 

мультиплатформність контенту відкривають погляд на редактора як на 

інтегративну медіафігуру, суб’єкта різноплощинної медіадіяльності. Згенеровані в 

книзі сенси – не лише факт літератури, а й перенапруженого різноманітними 

інформаційними потоками комунікаційного поля (Кириллова 2016, 31–34). 

Запропоноване Л. Кириловою в цьому контексті поняття «текстова 

діяльність» увиразнюють спостереження Я. В. Вайта (2011), який розглядає 

видавничий продукт як цілісність невербальних (зміст, смисл) і вербальних 

(надрукований текст, незадрукований простір сторінки) компонентів. Просторове 

організування твору й моделювання його оптичного виміру (вибір шрифтової 

гарнітури, кеглю, відступів тощо) є прямим завданням дизайнера (раніше – 

технічного редактора), однак літературний редактор, будучи найкраще обізнаним 

із твором, зосереджує його увагу на обов’язкових акцентах, які належить виразити 

візуально. Із таких ділових викликів походить затребуваність «редактора із 

конвергентними фаховими вміннями – універсального фахівця» (Теремко 2012, 

124). 

В українській видавничій практиці незамінною фігурою з погляду деяких 

дослідників є коректор, якого за рубежем зазвичай вважають одним із редакторів 

(посада «proofreader») (Smith 2008): в Австралії і Канаді коректура – один із рівнів 

редагування («proofreading», «verification editing») (IPEd 2013, viii; Editors’ 

association of Canada 2016, 6). У сучасних видавничих реаліях неконкурентно 

межують три типи практик: 1) коректор як інституйований фахівець, зосереджений 
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тільки на регламентованих статусом функціях; 2) коректор за виробничою 

необхідністю, коли спеціалізовану функцію в проєкті перебирає один із редакторів 

за статусом, але не редактор конкретного твору; 3) редактор і коректор в одній особі 

(малі видавництва).  

Зарубіжна система редакторських посад-статусів чітко ієрархізує й 

розмежовує редакторські професії за рівнем фахових компетенцій, обсягом їхніх 

функцій і статусом, різнобічно ілюструючи схему роботи з твором (автором) і 

книгою. На верхівці редакційно-видавничої структури – editor in chief, що 

відповідає українському «головний редактор» (Тимошик 2012, 38–39). У різних 

видавництвах його можуть називати managing editor (редактор-управитель); 

acquisitions editor (редактор, відповідальний за придбання прав на нові твори); 

editorial director (головний редактор); executive director (виконавчий директор) 

(Yager and Yager 2010, 154). У зоні відповідальності виконавчого директора 

передусім адміністративні функції організування й координування видавничих 

процесів, він відповідальний за візію, стратегію діяльності та креативне 

позиціювання видавництва.  

Звична для зарубіжного видавничого середовища редакторська ієрархічна 

іпостась senior editor (старший редактор) – наступна після головного редактора. В 

різних країнах і видавництвах її називають по-різному: acquisitions editor (редактор, 

відповідальний за придбання) – у Північній Америці, у Великобританії – 

commissioning editor (Дэвис 2008, 27, Dodds 2015, 36). Як «редактор вищого рівня» 

(Yager 2010, 157), він відповідальний за співпрацю з авторами, повинен бути 

фахівцем високої кваліфікації з «харизматичною аурою» (Bourdieu.name 2009), щоб 

раціонально оцінити авторський текст, «побачити книгу» (Мильчин 2011) задовго 

до початку роботи з твором і налагодити відносини з авторами. Старшого 

редактора Дж. Фезер (2003, 108) називає «редактором списку» (англ. «list 

manager»). В українському видавничому полі цю функцію раніше частково 

виконував молодший редактор під орудою завідувача редакції, відповідника 

зарубіжному senior editor (acquisitions editor, commissioning editor) не було – подібні 

справи перебирали на себе й головний редактор (шеф-редактор, відповідальний 
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редактор (Билина 2013, 8)) і навіть директор видавництва. Повноцінно вона почала 

заявляти про себе тільки в першому десятилітті ХХ ст. із виходом видавництв на 

міжнародний ринок авторських прав. 

Дискусійним серед зарубіжних дослідників є питання про роль і функції 

«редактора рядка» (line editor) і «редактора копій» (copy-editor). В українському 

науковому середовищі ця тема не фігурує у зв’язку з відсутністю явищ у 

видавничих реаліях, де переважає комплексний підхід у роботі літературного 

редактора з твором – одночасне оперування змістово-смисловими й мовними 

структурами, подрібнене сегментування статусів-функцій – радше виняток, ніж 

правило. Функції лінійного редактора полягають у контролі за дотриманням 

стилістичної єдності твору (книги), відповідністю обраних мовностилістичних 

фігур і прийомів типологічним характеристикам твору. Подекуди його ще 

називають «загальним редактором» (general editor), ієрархічно він має вищі позиції, 

ніж «редактор копій» (copy-editor), який береться за роботу після нього 

(Nybookeditors.com 2020, Lithub.com 2019). 

«Редактор копій» (copy-editor) фокусується на відповідності мовної тканини 

твору лінгвістичним нормам, «готує рукопис до друку» (Мильчин 2011). На думку 

Ф. Ягера та Я. Ягер, він має проникнути в замисел твору, щоб за потреби 

реорганізувати його (Yager and Yager 2010, 169). Деякі дослідники вважають, що 

однією з його функцій може бути моделювання й розробка апарату книги (Feather 

2013, Smith 2008), однак у зарубіжних видавництвах це є компетенцією окремої 

фігури в редакційному колективі – індексатора (indexer) (Smith 2008, Yager and 

Yager 2010, 173–175). 

Новітні технологічні, соціокультурні й соціопсихологічні трансформації 

загострили конкуренцію за увагу читача, у зв’язку з чим видавництво повинно 

звіряти розуміння його та якості книги з трендами інфопростору й потребами 

ринку, що виводить на чільну позицію «редактора задумів» (І. Рахтанов (Мильчин 

2011)), покликаного бачити книжку як проєкт у контексті культури (Г. Бем, 

Й. Вернер, Г. Гардт, Г. Шульц (1994, 104) і відповідно працювати з нею. 

Усе це по-новому активує поширену у видавничому й дослідницькому 



36 

середовищі тезу про безупинне самонавчання редактора для розуміння контекстів 

(історико-культурних, соціальних, медійних тощо), в яких йому доводиться 

працювати. Очевидно, із цих реалій походить помітний у західному світі тренд до 

сегментування редакторських функцій. Чи не найважливішою в цій сукупності 

статусів-функцій є позиція «редактора-розробника» (development editor), 

відповідального за роботу з композицією твору та структурою книги, що потребує 

здатності бачити їх як складноорганізований контент, беручи при цьому до уваги 

архітектонічну цілісність, смислову й емоційну довершеність, маркетингову 

привабливість як синергетичну єдність усіх її компонентів (Smith 2008, 

Nationalpost.com 2011, Peter et al. 2017, Editors’ association of Canada 2016). Обсяг 

його завдань і функцій варіюються залежно від структури й масштабу видавництва, 

його проєктів, здебільшого вони не мають нічого спільного з літературним 

редагуванням.  

Як стверджують А. Екстут та Д. Генрі Стеррі, більшість видавництв не 

береться за літературне редагування, поки з твором не попрацює редактор-

розробник (Peter et al. 2017, 253). З погляду К. Кох Маклеод і К. Дуглас, 

редагування структури твору – це робота з існуючими й можливими 

(проігнорованими, непоміченими, невиявленими) елементами контенту: їх 

увиразнення й підсилення часто близьке до специфіки кіномистецтва. Оскільки 

редактор працює як режисер-постановник, концептуально вивіряючи кожну деталь 

у загальній картині, таку роботу називають редагуванням великого плану («the big 

picture of book» (Peter et al. 2017, 252); «big-picture edit» (Thebookdesigner.com 2014). 

Високий статус редактора, який працює над розробкою твору, а інколи 

безпосередньо вносить у нього корективи засвідчує новий рівень відповідальності 

за моделювання й генерування контенту. У великих видавничих структурах такий 

фахівець може перебувати в підпорядкуванні головного редактора, у малих 

видавництвах редактор-розробник (development editor) «може бути президентом 

компанії» (Yager and Yager 2010, 160); автор може сприймати його за видавця 

(Feather 2003, 108), бо саме від нього суттєво залежить те, якими будуть твір і книга. 

Багатьма ознаками ця робота близька до функцій менеджера проєкту, який 
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відповідає також за дотримання фінансового бюджету й часових нормативів (Smith 

2008).  

«Редактора-розробника» (developmental editor) ще називають редактором 

змісту (substantive editor) (Nationalpost.com 2011), редактором структури (structural 

editor) (Thebookdesigner.com 2014, Editors’ association of Canada 2016), редактором 

концепції (concept editor) (Smith 2008). Надто великий обсяг його функцій-завдань 

породжує різні підходи в розумінні їх актуальності й першочерговості. Очевидно, 

тому канадська платформа самопублікацій розмежовує ролі редактора структури 

(structural editor) і редактора-розробника (developmental editor) (Grammar Factory 

2015), а професійна спілка редакторів вважає їх тотожними (Editors’ association of 

Canada 2016, 11). Критерій такого розрізнення – міра втручання редактора в 

авторський твір, де редактор структури (substantive editor) безпосередньо вносить 

зміни, а редактор-розробник (developmental editor) – лише їх пропонує (Grammar 

Factory 2015). Із цього погляду Дж. Петер веде мову про злиття ролі та функцій 

редактора-розробника (development editor) з «редактором рядка» (line editor) (Peter 

et al. 2017, 9), якого частіше бачать як окрему фігуру редакційного колективу 

(К. Кох Маклеод, К. Дуглас (2014); Р. Розенблам (2011). 

У Німеччині, як стверджує З. Партико (2006, 30), відомі статуси-функції 

редактора-оцінювача й редактора-вичитувача; у США – комерційного редактора, 

смислового редактора, редактора оригіналу, виробничого редактора, редактора-

управителя, молодшого редактора. 

Різні підходи домінують у визначенні завдань і функцій технічного редактора 

– працівника видавництва, «який займається технічною підготовкою, оформленням 

<…> книжок, контролює виконання поліграфічним підприємством вимог до 

видання», – так фіксують його функції Ю. Бондар, М. Головатий, М. Сенченко 

(2010, 316). Більш абстрактно бачить функціонал технічного редактора 

М. Тимошик, заходячи в його описі, з погляду формальної логіки, в «зачароване 

коло»: «видавничий працівник, який займається технічним редагуванням видань» 

(Тимошик 2012, 44). Іменуючи його «технічним редактором-виробничником», 

Г. Бем, Г. Гардт, Й. Вернер (1994, 85) покладають на нього відповідальність «за 
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підготування книжки до технологічних процесів її виготовлення та за проходження 

книжки крізь ці процеси». Очевидно, що в сфері технічного редагування – технічна, 

технологічна підготовка твору, дотримання технологічних нормативів у процесі 

матеріалізування його в книгу. Ще один його вимір – «редагування наукового або 

технічного рукопису, особливо якщо це тексти (твори) для внутрішнього 

використання установи чи організації» (Buren and Buehler 1980, 1, Speck 1991).  

Осібна редакторська спеціалізація – художній редактор, роль і функції якого 

іноді об’єднують із технічним, у зв’язку з чим фігурує поняття «художньо-

технічний редактор». Перетинання цих обов’язків і компетенцій фіксували 

П. Гіленсон (1988), В. Пахомов, Т. Вебер (Адамов 1985, 10–27), резюмуючи, що ці 

професійно відокремлені редакційні фігури «так органічно входять в коло творців 

книги» (Адамов 1985, 31), що без них процес візуального її оформлення й 

матеріалізації буде неповноцінний. У сучасних реаліях всю цю функціональну 

сукупність забезпечує розробник дизайн-концепції самостійно або в тандемі з 

технічним редактором. 

Художньому редакторові відводять більше простору для творчості, 

приписуючи й надмірні повноваження – «монтажиста», «архітектора книги» 

(Адамов 1985, 27), що організовує її контент в найвідповіднішу задумові форму, 

тобто «організовує розробку й затвердження проєкту оформлення видання» (1988, 

15). Прикладна надмірність цієї тези в тому, що роль художнього редактора 

залежить від типу видання, ідеї автора й концептуального бачення видавництва, і 

не в останню чергу – від специфіки контенту. Художній редактор завжди працює в 

тандемі з автором тексту, художником, літературним редактором, керівником 

проєкту (за наявності) адже, як зауважує К. Буров, «без знання літературного 

матеріалу немислима функціональна повноцінність художнього редактора» 

(Адамов 1985, 136). Слушному міркуванню К. Бурова не вистачає врахування 

такого важливого аспекту, як цільова система видавництва, стратегія роботи з 

конкретним виданням, потенціал проєктної групи.  

Безперечно, роль художнього редактора далеко не другорядна, адже 

«створення основного, «режисерського» замислу книги» за допомогою візуальних 
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засобів співмірне моделюванню змістово-смислового ядра книжкового контенту, 

яке, залежно від внутрішніх регламентів видавництв й належної кваліфікації, 

можуть здійснювати головний редактор, відповідальний редактор, редактор-

видавець, літературний редактор і навіть директор. Споріднені з цією тезою 

міркування Т. Вебер про те, що відповідальний за змістово-смислове ядро твору 

редактор працює задля створення книги як духовної цінності, а «художній редактор 

– перший, хто починає роботу зі створення книги як матеріальної цінності», 

закладаючи «основу образу майбутньої книжки як речі» (Адамов 1985, 89). 

Відмінність між ними полягає у виборі засобів, які генерують виражальний 

потенціал книги, а також її цінність і значущість. 

Традиційне ієрархізування редакторських статусів за «типом редагування» 

(Speck 1991, 301) критикує Б. В. Спек (1991, 301), переконуючи, що розподіл їх на 

«літературних» і «технічних» вже застарілий, контрпродуктивний, оскільки 

неможливо «виявити, де одна з функцій завершується, а де починається інша». 

Невизначеність ситуації посилює й твердження К. Лі (2019, 16) про «недостатність 

розуміння того, що робить редактор» серед агентів книги й у редакційно-

видавничому колективі. 

Інноваційні трансформації медійної (видавничої) сфери стимулюють 

переосмислення ролі художнього редактора як співтворця книги, адже кожному 

відрізкові культурного часу властиві специфічне ставлення до її візуальності й 

очікування від неї як специфічного контенту. Помітні зміни й розширення їхнього 

«радіусу дії» особливо проявилися в першій половині ХХ ст., коли, як зауважив 

Я. Чихольд, фіксуючи вплив різних мистецтв на книги, відбувся якісний прорив у 

їх оформленні (Чихольд 2011). Оптичний ефект книги запрацював як потужний 

засіб авторського самовираження, чинник привернення до неї уваги й 

конкурентний інструмент.  

Сфокусована раніше увага на літературно-мистецькій цінності книги 

поступово стала уступати позиції маркетинговому підходові, що поставило в один 

ряд із книжковим мистецтвом роботу, спрямовану на задоволення потреб і смаків 

читацьких авдиторій, а невдовзі – й на управління ними. Цифровізація редакційно-
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видавничого процесу, відмінюючи аналогові практики, деактуалізувала донедавна 

провідні й невід’ємні статуси-функції, зумовила зниження частотності 

застосування понять, пов’язаних із традиційними підходами, – в науковому 

середовищі. Під тиском цифрових реалій на зміну поняттям «типограф» (Рудер 

1982, 5), «складач», «ретушер», (Келлейников 2012, 9) «художній редактор», 

«технічний редактор» тощо приходить «дизайнер» (Чихольд 2011), «дизайнер 

книги», «книжковий дизайнер» (Келлейников 2012). Реально дизайн-концепція 

книги витіснила копітку працю технічного редактора, зменшила клопоти її 

верстальників (дизайнерів), а використання оригінал-макету скоротило кількість 

процесів на книжкових фабриках. «Дизайнер книги», «дизайн-концепція книги» – 

поняття, якими активно послуговуються видавці-практики, поліграфісти, 

мистецтвознавці, теоретики книговидавничої справи, серед них – Б. Валуєнко, 

Б. Кузнецов, В. Шпак, В. Жарков, В. Олійник, В. Теремко, Е. Адамов, Н. Чистова, 

О. Борисенко, О. Харченко, С. Гараніна, Т. Мала, Ю. Герчук та ін.  

За сучасних видавничих реалій працю дизайнера книги, на думку 

І. Келєйнікова (2012, 9), можна зрівняти з працею автора, адже «в книжковому 

мистецтві дизайнер виступає в ролі співавтора книги». Виправдано так вважати за 

умови, що генеруванням контенту і його візуальним організуванням займається 

одна особа або цей процес є результатом співпраці автора й дизайнера від ідеї до її 

втілення. Позиція І. Келєйнікова (2012, 29) наближена до цього: завдання 

дизайнера – «перевести твір з мови літературних категорій» на «мову категорій 

пластичних, властивих книзі-речі». Дизайнер, займаючись «особливим видом 

проєктної міждисциплінарної естетичної діяльності, яка полягає у комплексному 

системному формуванні книги як духовної і матеріальної цінності» (Мала 2008, 

10), спирається на твір автора, змістово-смислове ядро якого є головною віссю в 

конструювальній роботі. 

У цій достатньо зрозумілій із погляду практики конструкції є елемент 

термінологічної недиференційованості: поняття «дизайн» охоплює своєю 

семантикою процес художньо-технічного проєктування об’єкта з урахуванням 

пов’язаних із ним прикладних, утилітарних, естетичних потреб та інтересів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дизайнер книги відповідає за естетику її функціоналу. Красива зручність – так 

можна охарактеризувати якісну дизайнерську розробку (дизайн-концепцію, 

проєкт-модель) і виготовлений на її основі виріб, у видавничій сфері – видавничий 

продукт будь-якого типу.  

Тривалий час інтерес дослідників до функціонально-рольової іпостасі 

редактора не виходив за межі специфіки його обов’язків і прав щодо готування 

тексту (твору) і взаємодії в цих питаннях із автором. Сприйняття редактора як 

одиниці редакційно-видавничого колективу, предметом амбіцій якого є інтереси 

автора, закріпили сприйняття його як «райського птаха й сірої миші водночас, одне 

– перед громадськістю, друге – в тихій комірчині» (Бем, Вернер, Гардт та Шульц 

1994, 62). У 90-ті роки ХХ ст. вигранюється погляд на редактора як на відносно 

автономного (обмеженого нормативами фаху, політикою видавництва, концепцією 

видавничого проєкту) суб’єкта діяльності із партнерським щодо автора статусом і 

близьким до продюсерського функціональним навантаженням.  

На основі вивчення доступних джерел, а також аналізу прикладних реалій 

українського та зарубіжного середовищ була розроблена ієрархічна модель посад-

статусів редакторів та їхніх функцій (Табл. 1.1). 

 

Редакторські посади в Україні Редакторські посади за рубежем 

Головний (провідний/випусковий) редактор 

(директор – у малих видавництвах) 

Editor in chief (managing editor acquisitions 

editor/editorial director/executive director) 

Формування стратегії діяльності видавництва, візії, видавничої концепції; адміністрування, 

координування видавничих процесів; рідше – редагування твору, генерування дизайн-

концепції книги. 

Генерування маркетингової стратегії  

просування книги (лінійки книг), участь у 

формуванні іміджу автора. 

 

Редактор видавничих проєктів 

(керівник/менеджер видавничих проєктів) 
Немає відповідника 
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Ініціювання, координування всіх етапів 

видавничої підготовки книги; редагування 

твору та (або) участь у розробці дизайн-

концепції книги; генерування маркетингової 

стратегії просування книги; створення 

контент-плану для просування автора, 

координування та (або) участь у його 

реалізації. 

 

Немає відповідника 

(функції може виконувати головний або 

випусковий редактор) 

Developmental editor (substantive 

editor/structural editor/concept editor/content 

editor) 

 
Розроблення структури твору з погляду 

архітектонічної цілісності, змістово-

смислової довершеності, маркетингової 

привабливості. 

У малих видавництвах виконує функції 

директора. 

Немає відповідника 

(функції може виконувати кожен із 

редакторів) 

Senior editor (acquisitions editor/sponsoring 

editor commissioning editor) 

 
Відповідальний за співпрацю з авторами 

Літературний редактор 
Line editor (copy editor/manuscript 

editor/general editor) 

 

Покращення змістово-смислової, 

мовно-стилістичної структури твору 

Звіряння відповідності твору мовним нормам 

(у деяких видавництвах – моделювання й 

розробка апарату) 

Художній редактор (іноді – художньо-

технічний редактор) 
Немає відповідника 

(зона компетенцій дизайнера) 
 

Пошук вдалої форми для організування 

контенту твору, розробка дизай-концепції 

книги 

 

Технічний редактор 
Немає відповідника 

(зона компетенцій дизайнера) 

 

Технічна, технологічна підготовка твору 

до друку 
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Немає відповідника 

(зона компетенцій коректора) 
Indexer (proofreader) 

 
Моделювання й розробка апарату книги. 

 

Примітка. Деякі редактори з запропонованої матриці можуть суміщати обов’язки кількох 

редакторів або інших фахівців (коректора, маркетолога, піарника) залежно від прийнятої у 

видавництві організаційної структури та (або) конкретного видавничого проєкту. 

 

Табл. 1.1. Сучасна матриця редакторських посад в Україні та за рубежем 

 

Калейдоскоп спостережень і міркувань ставить під сумнів можливість 

вироблення універсальної класифікації редакторських статусів-функцій зі стійким 

закріпленням за ними повноважень. Ключові причини цього: а) кожне видавництво 

керується власним внутрішнім розпорядком, деякі реорганізовують редакційні 

колективи для спецпроєктів (перерозподіл обов’язків, найм позаштатних фахівців 

тощо); б) усталені види й етапи редагування суттєво трансформуються через 

об’єктивні обставини чи суб’єктивні вподобання управлінського ядра або 

можливості редакторського корпусу видавництва; в) робота редактора може 

відрізнятися залежно від специфіки проєкту, підходів видавництв, традицій 

національної видавничої системи. У різних країнах, наприклад, неоднаково бачать 

кількість рівнів редагування: канадські редакторські стандарти фіксують їх чотири 

(структурне (structural editing), стилістичне (stylistic editing), мовне (copy editing), 

коректура (proofreading) (Editors’ association of Canada. 2016, 6); австралійські – три 

(не виокремлюють редагування стилю (stylistic editing)) (IPEd 2013). 

На організаторські та книготвірні функції редактора звертає увагу 

американський дослідник Р. В. Бюрен: «координування книги як проєкту 

(coordination), відповідальність за авторські права (policy), єдність змісту й форми 

(integrity), архітектонічна й мовно-стилістична довершеність твору («screening, 

copy classification, format, mechanical style, language and substantive»), – його простір 

відповідальності (Buren and Buehler 1980, vi).  

Проблематичність вироблення стійкої матриці редакторських статусів-
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функцій надає сили міркуванню Б. В. Спека (1991, 301), що «редакторський статус 

незафіксований», тобто незакостенілий у часі. Як альтернативу звичному 

підходові, базованому на типові редагування («levels-of-edit-concept» (Speck 2011, 

301)), він пропонує далеко не бездоганну класифікацію редакторів на «високо-» й 

«низькостатусних» («high-status editor» та «low-status editor») (Speck 2011, 300): 

високостатусні редактори «визнають за собою абсолютний авторитет і 

використовують його для досягнення своїх редакторських цілей»; 

«низькостатусні» – не наділені таким авторитетом, тому й прагнуть змінити 

ситуацію на свою користь (Speck 2011, 300). Специфіка запропонованої 

Б. В. Спеком «статусної класифікації редакторів» пов’язана із ймовірністю 

нагнітання психологічної напруги в колективі, професійної зверхності й знецінення 

колег. Статусну панораму редакторських іпостасей доповнюють дещо м’якші 

дихотомії: «офіційний» і «неофіційний» редактор – Ю. Тимофєєв (Мильчин 2011); 

«новачок» («new editor») і «повноцінний» («full-fledged») редактор – М. Лейн (Lane 

1975, 35); «редактор-початківець», «кваліфікований редактор» – М. Рудь (Зорина 

1982, 19). 

Критерій ініціативності редактора в реалізації статус-функцій використав 

М. Лейн (1975), дійшовши висновку в результаті інтерв’ювання кількох десятків 

фахівців, що вони вважають себе активними або пасивними учасниками 

редакційного процесу. Принципово пасивні («fundamentally passive») (Lane 1975, 

38–39) є усвідомленими виконавцями, діють за встановленим порядком як 

«наглядачі» («kind of gatekeeper») за контентом твору (книги). Представники 

активної категорії («аctive creators») (Lane 1975, 39) – ініціативні, творчо розкуті й 

фахово мобільні, «бачать себе тими, хто створює стандарти суджень», а не сліпо їх 

дотримується (Lane 1975, 39). Вони ініціюють чи прискорюють процеси і явища, 

що впливають на розвиток книговидавничої галузі, є творцями сенсів, ними 

керують здорові професійні амбіції й особисті мотивації. 

Ініціативність породжує відповідальність, необхідність бачити й оцінювати 

ризики та рівень ймовірного успіху, що неможливо без постійного розширення 

горизонтів знань і вмінь. З огляду на це критеріальна модель М. Лейна більш 
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адаптивна, аніж підхід Б. В. Спека, адже вона не містить дискримінаційних ознак, 

він бачить редактора в професійному розвитку, динамічному просторі умов 

діяльності. Погляди М. Лейна поділяє Ф. Доддс, зауважуючи, що «проактивний» 

(«editorially driven») і пасивний («gate-keeper») типи фахової та ділової поведінки – 

тільки один із аспектів позиціонування редактора, яке, залежно від обставин 

діяльності, може суттєво змінюватися (Dodds 2015, 36). 

Фахові співтовариства, органи управління видавничою сферою регуляторно 

долучаються до цих процесів. Окресленню функціональних обов’язків редактора 

певною мірою сприяв наказ Держкомтелерадіо України 2006 року «Про 

затвердження нормативної документації з праці та професійної кваліфікації. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 18. 

Видавнича справа», що містить модель редакторських професій, поділ їх на 

категорії «керівники» й «професіонали», а також ієрархізує професіоналів на 

фахівців першої й другої категорій, де за критерій взято освітньо-кваліфікаційний 

рівень і стаж роботи. Щоправда, раціональніше оцінювати майстерність редактора 

не за вислугою років, а за якісними критеріями діяльності, сукупність яких мали б, 

очевидно, утворювати рівень кваліфікації, наявність успішних проєктів тощо. 

Дискусійними є й зафіксовані в документі такі позиції, як «редактор з 

рецензування», «редактор з карт», «редактор з карт технічний» і «редактор-

перекладач» (Zakon.rada.gov.ua 2006). 

В Америці ініціативна група редакторів почала розробляти програму 

сертифікації редакторів іще на початку 1980-х, а 1991-го заснувала Раду редакторів 

природознавчих наук (BELS – Board of Editors in the Life Scince). З того часу 

редактори цієї галузі по всьому світу можуть отримати сертифікат або диплом після 

складання двох іспитів (Bels.org 2020). Із 1990-х років акредитують редакторів у 

Південній Африці (Південноафриканський Інститут перекладу) (Translators.org.za 

2020), із 2008-го – в Австралії, де базовим рівнем є акредитований редактор 

(«accredited editor» – рівень «AE»), вищим – визнаний редактор («distinguished 

editor» – рівень «DE») (IPEd 2013, 25). Така система, крім визнання кваліфікації, є 

своєрідним допуском до розв’язання проблем редакторського цеху: вона відсікає 
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нереалістичні амбіції та накладання обов’язків, окреслює статус редактора у 

фахових колах і поза ними. 

Обов’язки сучасного редактора «виходять за межі редагування», 

доповнюючись медіапродюсуванням, «проєктним менеджментом, дизайном, 

індексуванням чи обслуговуванням веб-сайтів» (IPEd 2013, ix). Зі спостереженнями 

науковців і практиків щодо зародження тенденції «“розмивання” традиційних 

функцій» редактора погодився А. Мільчин (2014), про їх вихід «за межі 

вузькоцехових інтересів» вела мову Т. Борко (2014, 54), а про необхідність 

«міжфахового діалогу й інтердисциплінарної співдії» – О. Левчук (2014, 86). 

Суттєві ідеї щодо цього сформулювала М. Женченко (2019). 

Сучасний редактор діє і як «диспетчер інформації» й «упаковувач контенту» 

– стверджує В. Фролова (2015), в його роботі принципово важливе поєднання 

інструментів, не завжди близьких до книготворення, оскільки він повинен не тільки 

готувати книгу до виходу в світ, а й інтегрувати її в «систему комунікації», – 

переконують С. Антонова, В. Соловйов, К. Ямчук (1999). Дотримуючись 

проєктного підходу, він функціонує як генератор медійного поля, зосередженого 

на книзі, авторові, читачах і великій кількості інших її агентів. Доцільність такої 

практики обстоюють Н. Благовірна, Р. Вебстер, Л. Давидова, М. Женченко, 

Л. Зіміна, А. Ільїн, А. Качкаєва, О. Левчук, А. Новікова, Дж. Петер, Я. Прихода, 

В. Теремко, А. Хмельнюк, Р. Юркіна та ін. 

Cтатус редактора може бути запропонованим, набутим, привласненим і 

досягнутим, реальним і фіктивним, номінальним і компетентнісно наповненим, що 

по-різному виправдовує його домагання, наповнює фаховими й етичними 

смислами його функціональний простір, задає характер внутрішньовидавничих і 

позавидавничих взаємодій, фіксує його позицію у фаховому співтоваристві й 

культурному просторі. Завжди він є похідним від займаної посади, кваліфікації та 

фахового бекграунду, репутації видавництва, яка працює й на редакторський 

авторитет. Репутаційні надбання редактора, який працює у штаті, мимоволі 

привласнює позаштатний редактор (фрілансер), який може бути пов’язаний із 

видавництвом співпрацею в одному чи кількох проєктах.  
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Статус як соціальний інститут співвідноситься з соціальною роллю: він 

проявляє себе в сукупності прав і обов’язків, а роль може бути похідною від нього, 

об’єктивуючись як динамічний аспект статусу, фахово вмотивована і нормативно 

регламентована внутрішньоорганізаційна і публічна поведінка. Діалектика цих 

явищ має і зворотнє спрямування: кваліфікація, якість роботи, особистісна 

культура, суспільна позиція і публічна активність з часом конвертуються в новий 

статус редактора, виводячи його на раніше недосяжний рівень самооцінки, 

домагань, можливостей і визнання. 

Сучасне розуміння статусу редактора, його компетенцій, відповідальності й 

інтересів «виходять далеко за межі тих, із якими асоціювали редактора книг у 

минулому» (Lane 1975, 39). Сприйняття його як «проміжної інстанції між автором 

і літературою» (А. Рейтблат (2014)) витіснило бачення як єднальної ланки 

«письменника з читачем» (Дж. Петер) (Peter et al. 2017, 3). Щоправда, це положення 

потребує конкретизації й осучаснення, адже вихід книги у світ ще не гарантує її 

потрапляння в поле читацької уваги, а потрапляння в поле уваги ще не означає 

маркетинговий успіх. Медіаконвергенція й загострення конкуренції в медіасфері 

потребують редактора як «універсального медіатора, комунікатора й 

популяризатора» (Левчук 2014, 88), а від нього – міждисциплінарної 

підготовленості й високої фахової мобільності на всіх напрямах інтересів автора, 

видавництва, читача і можливостей проникнення книги в культурний простір. 

Міркування в руслі ідей Н. Зелінської, Е. Огар, Ю. Фінклера та Н. Черниш 

(2002) про особливість «редагування як широко зрозумілої громадської діяльності» 

виводять на висновок, що статус, роль і функції фігури «редактор-громадський 

діяч» значно ширші, ніж фігури «редактор-діяч літератури» (Л. Чуковська (2005)). 

Комп’ютеризація видавничої справи, суттєво оптимізувавши діяльність 

редактора, позначилася й на сприйнятті його ролі та функцій. Онлайнові програми 

редагування й перекладу породили припущення, що вони «забезпечуватимуть 

можливість автоматизованого й автоматичного редагування текстів» (Партико 

2006, 331), легітимізували поняття «комп’ютерне редагування» (Партико 2006, 39, 

Ребрій 2010, 20, Чередник 2016) й «посткомп’ютерне редагування» (Гречаниченко, 
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Матулевська та Матулевська 2010, Грабовенко 2015, 35). На цій підставі, очевидно, 

М. Феллер назвав постредактором людину, яка «переглядає текст після виходу 

його з машини, робить суто граматичні і стилістичні виправлення, добиваючись 

лише додержання норми» (Феллер 1970, 171). Символічно їм опонують судження 

К. Дітчук, Я. Приходи, М. Тимошика, Н. Зелінської та ін. про безперспективність і 

неможливість цілковитого заміщення інтелекту, художнього смаку й креативного 

потенціалу редактора комп’ютерними програмами (Archive.chytomo.com 2017), 

(Тимошик 2005). Наразі практика частково живить аргументами обидві позиції: 

сервіси самопублікацій, на яких деякі твори здобували неабиякий успіх (романи 

Д. Глуховського, С. Кінга, Е. Л. Джеймс), випуск у світ книг в авторській редакції, 

поширені і в Україні, хоч логіка Закону України «Про видавничу справу» не дає 

підстав атестувати такі продукти як книги. Об’єктивування футурологічних ідей, 

якими наснажений інформаційний простір, не виключено, можуть деактуалізувати 

погляд на книгу як на унікальний продукт, яким вона стає в результаті колективної 

діяльності, в процесі якої відповідальні за специфічні аспекти справи працівники в 

межах своєї компетенції, усталених практик видавництва, інноваційної потреби й 

особистісного потенціалу реалізовують її концепцію, самореалізуючись як фахівці. 

 

1.2. Статус і функціональні обов’язки редактора в історичному розвитку 

видавничої діяльності 

 

Cтановлення статусу редактора, окреслення сфери його відповідальності й 

структурування функціональних обов’язків – тривалий процес, розгортання якого 

залежало від розвитку психічних структур людини, писемності в різних її формах, 

технологій книготворення, поширення грамотності, визрівання культурних запитів 

і потреб. У середині ХV ст., а отже – на зорі книгодрукування власне «редакційно-

видавничих процесів» ще не було (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999), і так прямо 

чи опосередковано стверджує багато авторів. Тим більше, не йшлося в 

додрукарські часи про редактора, його статус і працю в повноцінному фаховому 

розумінні, хоч проторедакторські практики, зародившись у часи усної культури і 
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об’єктивувавшись у первісних формах на етапі ранньої писемності, розвивалися 

постійно. Паралельно з цим визрівали фахові імперативи, статус фахівця й 

відбувалося структурування його функціональної сфери.  

Певною мірою вони сформували підходи в роботі зі словом, текстом, твором 

і смислами, зафіксували необхідні для цього людські якості й уміння, дали змогу 

побачити чинники, які породили потребу в цьому специфічному виді діяльності й 

покликали його на арену культури. До таких міркувань підводить аналітично-

ретроспективне прочитання праць, які розкривають писемність, книготворення, 

редагування й видавничу діяльність як поліаспектний історичний процес.  

Витоки редагування й еволюцію редакційно-видавничих професій серед 

зарубіжних і українських дослідників вивчали С. Антонова, Ю. Бондар, В. Єсіпова, 

Р. Іванченко, Я. Ісаєвич, В. Овчінніков, З. Партико, В. Різун, Б. Річардсон, 

В. Соловйов, М. Тимошик, М. Феллер, О. Харчук, К. Ямчук та ін. 

У реконструюванні історико-культурних процесів, що задавали вектор 

розвитку книжності, читання – базових процесів, у яких визрівали елементи 

редакторського фаху, цінні напрацювання У. Еко, А. Мангуеля. Збагнути культурні 

джерела статусу редактора й інших учасників творення книги, їх взаємовпливи в 

«полі літератури» допомагають праці П. Бурдьє (1983). Становлення українського 

книжкового ландшафту й роль перших редакторів – предмет досліджень 

Я. Боровського, С. Висоцького, Я. Ісаєвича, І. Огієнка, М. Тимошика, П. Толочка. 

Сьогодення редактора як точка взаємодії досвіду й нових викликів – на цій 

лінії цікаві напрацювання запропонували Г. Бем, Й. Вернер, Г. Гардт, Б. В. Спек, 

Дж. Фезер, Г. Шульц. Доповнюють загальну картину міркування Ю. Андруховича, 

К. Антипова, Б. Брітт, Н. Дубенюк, М. Женченко, Н. Зелінської, Д. Іванова, 

А. Мільчина, З. Партико, Я. Приходи, Б. Романцової, М. Савки, В. Теремка, 

В. Харитонова.  

Цей процес науково осмислено всебічно, що репрезентує «історичний» 

фрагмент підручника В. Різуна «Літературне редагування» (1996, 12–23), де на 

підставі праць М. Жинкіна, Р. Іванченка, К. Накорякової, С. Смирнова, М. Стеблін-

Каменського, М. Феллера подано цілісну його історичну картину. Конспективно 
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суть цих напрацювань можна звести до таких положень: а) будь-яка діяльність 

розгортається на визрілій психологічній основі – є усвідомленою, має мету, 

технології та засоби її досягнення, які в процесі розвитку трансформуються в 

фахові вміння й навички, що формують зміст професіограми; б) психологічно-

технологічною основою й «прообразом редагування є внутрішній контроль мовця 

за своїм мовленням» (Різун 1996, 13), у чому важливу роль відіграють психологічні 

субстанції контролю мовлення – слуховий аналізатор (контроль звучання) й 

акцептора дії (контроль досягнення змісту висловлювання й досягнення його мети), 

самоусвідомлення мовця як автора й відчуження від нього тексту; в) основою 

редагування як контролю за твором є осягнення й розуміння механізмів мовлення 

(мовленнєвої діяльності) та процесу становлення тексту; г) важливим кроком на 

шляху до редагування були витіснення знеосібненого, неусвідомлюваного 

авторства усвідомлюваною творчістю (творення художньої дійсності), 

відокремлення (відчуження) твору від автора на писемній основі (перший етап 

відчуження), а також завдяки друкарству (другий етап); становлення редагування 

– стадіальний процес, основними етапами якого є «1) редагування як 

психофізіологічна функція контролю за власним мовленням (прообраз редагування 

в епоху несвідомого авторства); 2) редагування як авторська свідома дія контролю 

за власним мовленням, що є проявом авторства на ранніх етапах переходу від 

несвідомого до свідомого авторства в епоху виникнення письма; 3) редагування як 

професійна діяльність, спрямована на аналіз, обробку, чужих текстів в епоху 

виникнення друкарства» (Різун 1996, 19). 

Ця реконструктивна модель, попри не завжди переконливі термінологічні й 

функціональні дихотомії («свідоме авторство» – «несвідоме авторство», «свідоме 

редагування» – «несвідоме редагування») і судження про утвердження редагування 

як професійної діяльності «в епоху виникнення друкарства», загалом цілісно 

реконструює становлення редагування як специфічної діяльності в контексті 

розвитку людини, культури і фаху. У руслі цієї точки зору В. Соловйов, К. Ямчук і 

С. Антонова (1999) стверджують, що редагування як усвідомлений акт поліпшення 

змісту повідомлення існував у докнижковий період, однак «перші дії первісної 
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людини з редагування були неусвідомленими» (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999). 

Сусідство цих положень засвідчує більше термінологічну, ніж концептуальну 

розбіжність. Нечіткість їхнього міркування полягає у відсутності критеріїв 

фіксування об’єктів, яких підставово можна вважати першими книгами, без чого 

неможливе виразне розмежування докнижкового і книжкового періодів (немало 

дослідників схильні вважати книгами будь-які зафіксовані на матеріальній основі 

тексти). І ще одне: простежуючи розвиток усної комунікації, В. Соловйов, 

К. Ямчук і С. Антонова пропонують вважати редагуванням діяльність співців і 

проповідників, які, поширюючи усні тексти, «поступово відшліфовували їх, 

доводили до відповідності встановленим традиціям і нормам» (Антонова, Соловьев 

и Ямчук 1999).  

Безперечно, зародження редакторства як практики щодо поліпшення 

одиниць мовлення (усного, писемного, візуального) сягає початків мовленнєвої 

діяльності людини, яка була усною: створення й розповідання оповідей, 

проголошення ритуальних фраз. Перший, хто відчув невправність сказаного чи 

почутого і спробував його змінити, розпочав неусвідомлену редакторську практику 

на просторах часу й культури. Ймовірно, комусь доводилося усвідомлено 

поправляти елементи зафіксованої інформації в період предметного чи 

малюнкового письма, хоч на це могли впливати й різноманітні випадкові чинники, 

навіть явища природи. Однак до абеткового письма й професіоналізації грамотного 

люду (створення, переписування текстів, навчальна діяльність) навіть примітивне 

редагування (прото(пра)редагування) було неможливим, бо його основу становить 

знання й усвідомлення мовленнєвих норм, адекватності комунікаційній ситуації 

мовленнєвих одиниць. Крім того, редагування є об’єктивованою функцією, 

результатом розумової, ритмічної здатності людини саме до цього виду 

усвідомленої діяльності, а також придатності операційної системи (матеріалів, 

інструментів, технологій): камінь, дощечка, глиняна табличка, різець не надто 

годящі. 

Втручання мовця (первинного, вторинного і т. п.) у твір за усної культури 

(саме тоді зародилися зачатки прози, поезії, прикладної літератури) скоріше всього 
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було більше спонтанно-вмотивованою його переробкою, ніж редагуванням, бо 

жоден учасник цього процесу ще не міг мати в своїй пам’яті стійкого авторського 

варіанту, якого з багатьох причин не було і в природі: не факт, що навіть сам автор 

ідентично відтворював свій твір у різний час і в різних авдиторіях; сумнівно, що 

твір був точно почутий, ідентично були сприйняті його зміст, інші ознаки (ритм, 

лексика, структура) й надовго збережені в пам’яті слухачів; про жодні нормативи 

також іще не йшлося. Наслідок поширення відтворень-переробок – наявність 

різноманітних версій одного й того ж твору. Саме із цих підстав влада Афінської 

держави розпорядилася письмово зафіксувати твори Гомера й, очевидно, через те 

було зронено дотепер не спростований сумнів, що не все із зазначенням його 

авторства йому належить (Эко 1997). 

Дихотомію «свідоме – несвідоме» краще залишити за межами фахової 

розмови, переадресувавши її психології. Авторське редагування доцільніше 

розглядати як структурний компонент творчості, якщо автором тексту не є фаховий 

редактор, рівень самоорганізованості й редакторська кваліфікація якого дають 

змогу працювати вже в іншій іпостасі, але навіть за такої умови це – проміжна 

функція між авторством і редакторством.  

Чіткіше працюють аргументи дослідників, які стверджують, що початки 

редакторства сягають часів рукописної культури. І справді: його зародження вже 

мало матеріальну (папірус, пергамент, стилос, барвники) і технологічну 

(виготовлення книг, палімпсестів) основу, більш підготовлену для цієї справи 

людину (грамотність, читання), суспільне середовище (бібліотеки, елементи 

книжної освіти) і культурний запит. Крім того, писемні пам’ятки Єгипту, Китаю, 

Риму засвідчують основи архітектоніки текстів, канони їх просторового 

організування й додаткового інформаційного супроводу (Овчінніков 2005, 26–44).  

Мотивованою й відносно осмисленою редакторська праця постала в епоху 

рукописної книги, що спершу було пов’язано з функціонуванням бібліотек і 

скрипторіїв, а пізніше – з розвитком університетської освіти в її первинних формах. 

У ранніх бібліотеках, що здебільшого функціонували при монастирях і вельможних 

дворах, були окремі обов’язки звіряння переписаних текстів із оригіналом і 
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внесення необхідних поправок. Найпотужніший імпульс у своєму становленні 

редакторська праця отримала під час складного й довготривалого процесу 

встановлення канонічних текстів Біблії (формування Біблійного Канону), 

розпочатого в V ст. до н.е. (первосвященники Ездра та Неємія) і завершилося в V 

ст. н.е.: історики Климент Олександрійський та Іриней Ліонський називають Ездру 

реставратором і редактором Старозавітних книг, що постраждали під час 

Вавилонського полону; Євсевій Кесавійський визнає подібну роль християнського 

теолога Орігена в роботі з Новозавітними книгами (Kpba.edu.ua 2012). Саме тоді 

були сформовані засади текстознавства, критерії встановлення достовірності 

текстів й авторства, виправлення текстових хиб, побудови композиції книги, 

готування й використання передмов, перекладання й роботи з перекладними 

текстами, навіть – визначення читацьких авдиторій. Для Ездри й Орігена це було і 

служінням, і професійною діяльністю в сучасному розумінні явищ (Сольскій 1866). 

Щоправда, світська книжність з багатьох причин ще не була готовою підхопити 

надбання християнських первосвященників і теологів. 

Це далеко не єдині факти історії, що спростовують твердження про 

зародження редагування як професійної діяльності із запровадженням друкарства 

(середина ХV ст.). Насправді в координатах того відрізку часу друк нічого нового 

редагуванню не дав, оскільки він двісті років працював на полі манускриптної 

культури: радикальні зміни (спеціалізація, технологізація, орієнтація на ринок) 

відбулися у ХVІІІ–ХІХ ст. 

У розумінні суті процесу становлення редакторського фаху потрібно 

виходити особливостей цивілізаційного культурного поступу, не «вганяючи» його 

в межі національної історії, оскільки і писемність, і книжність, і пов’язані з ними 

практики – не рафіноване європейське надбання – вони розгорталися на 

близькосхідному ареалі. Тому спроби визнати граматиків «першими професійними 

редакторами» (Партико 2006, 40), вбачати перші редакторські практики в 

договорах VIII–X ст. руських князів із Візантією важливі з погляду явищ 

національної історії (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999) і розуміння їхнього місця 

в світовій. 
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Організовані, впорядковані й оздоблені зразки середньовічних рукописних 

книг засвідчують високий рівень людей, які ними займалися (Смолій 2000, 

Овчінніков 2005, 116–154). Підтверджують усвідомленість і осмисленість 

діяльності тогочасних майстрів спостереження С. Висоцького, який звертає увагу 

на «ретельне редагування» ігуменом Сильвестром «Повісті минулих літ» або 

оцінює роботу «грішного Іоанна» над «Ізборником» 1076 року не просто як писаря, 

а як «редактора-упорядника» (Смолій 2000). Солідарні з ним В. Соловйов, 

К. Ямчук і С. Антонова (1999), які переконують, що «переписування не було 

справою виключно технічною чи механічною». Про виконання однією особою 

функцій «і перекладача, і редактора, і коректора, і каліграфа (писаря), і 

художника», а «нерідко й письменника» стверджує М. Тимошик (2007, 79). 

Від появи скрипторів і до функціонального розподілу обов’язків щодо 

створення книги між різними учасниками, їхній соціальний статус був дуже 

високим. Як зауважує А. Мангуель (2008, 214), скриптори «суттєво вивищувалися 

над іншими членами суспільства» завдяки своїм функціям перекладання, 

копіювання, коментування й перероблення текстів, вони «швидко сформували 

верству аристократичної еліти».  

Шанобливе ставлення до майстрів давніх книг означало визнання «позиції 

володіння специфічною владою» (Bourdieu.name 2009), що їх П. Бурдьє розуміє як 

статус або соціальний капітал. Це підтверджують В. Овчінніков (2005, 63): за 

Константинопольськими традиціями «переписування книжок прирівнювалося до 

молитви»; М. Тимошик (2007, 84): «побожне ставлення» до майстрів-рукописців; 

О. Висоцького: за часів Київської Русі «переписування книжок стало важливою 

державною справою» (Смолій 2000). 

Статус творців давніх книг передбачав спеціальні критерії відбору їх 

кандидатів, які могли займатися цією діяльністю. «Єпископи, визначні державні 

діячі, близькі до духовних осіб люди» (Харчук 2013, 51), «ченці, ігумени 

придворних монастирів, представники князівської адміністрації і навіть князі» 

(Смолій 2000), – усі ці привілейовані в суспільстві особи були причетні до 

редагування книг і літописів. Довести автентичність втручань у зміст і форму 
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тогочасних книг, оцінити глибину та якість роботи над ними нині дуже складно, 

однак вцілілі артефакти є джерелом не тільки для історії редагування й появи 

професії редактора, вони натякають на перше професійне усвідомлення, позицію 

щодо створюваних книг, літературного поля й читача. Наприклад, переписувачі 

ранніх книг на початку й наприкінці книги, у приписках на берегах сторінки 

фіксували своє ім’я, додаючи про грішність і недостойність себе для цієї справи 

(Тимошик 2007, 80–82).  

Із розвитком традицій рукописної книги відбувався поступовий перехід до 

розподілу праці – перших спеціалізацій, «на горизонті яких окреслювалися функції 

майбутнього редактора» (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999), хоч про редакторську 

діяльність у сучасному розумінні ще не йшлося. Тогочасні фахові старання 

«передусім були частиною підготовки тексту» (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999), 

«приведенням копії тексту у відповідність із оригіналом» (Партико 2006, 40). 

Розподіл праці у книготворенні відбувався на лінії створення тексту й виготовлення 

книги. Майже до кінця XVI ст. видавець і друкар були однією особою (Lane 1975, 

38). 

Компетентнісне ускладнення професії редактора набуло інтенсивності з 

індустріалізацією книжної справи. На її початках статус редактора і його 

функціональні межі ще не були повсюдно визнані, з розвитком книгодрукування 

«редагування набуває характеру самостійного процесу, що є сутністю видавничої 

підготовки книги до друку» (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999). Вростання 

редакторства у книжну справу не було безпроблемним: часто наражалося на 

сумніви, скепсис і спротив друкарів, які втрачали монополію, будучи змушеними 

долучати до процесу осіб не свого кола. Одним із перших усвідомив важливість 

цієї праці венеційський друкар Альд Мануцій, долучивши до своєї справи вчених і 

скрипторів, які втрачали роботу. 

На перших порах працю редактора рідко удостоювали згадки, хіба що в 

колофоні чи на сторінках-присвятах (Richardson 1994, 1). Він опрацьовував твір 

згідно з мовними й правописними нормами на замовлення автора або друкаря 

(Richardson 1994, 3). Тогочасний редактор мало зважав на творчі інтенції автора, не 
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переживав він і за подальшу долю книги. За всіма ознаками він був допоміжною 

фігурою книжного цеху. Попри те, наприкінці XVI ст. в книгах іноді розміщали 

портрети редакторів (Richardson 1994, 1). Досліджуючи видання «Божественної 

комедії» Д. Аліг’єрі, Б. Річардсон зафіксував визнання внеску редактора в його 

розробку: у сонеті-подяці на останній сторінці згадування осіб, які над нею 

працювали, подано в порядку «автор – коментатор – коректор – видавець», однак 

коректор (працю коректора і редактора, користуючись сучасними термінами, тоді 

ще не розрізняли) «може по-праву представити себе як той, хто зіграв ключову роль 

у створенні книги» (Richardson 1994, ix). Коректор-редактор уже тоді виходив на 

провідні ролі: він організував і впорядкував структуру книги, створював її апарат 

(Richardson 1994, ix). Редактор «Божественної комедії», якому, вочевидь, належить 

сонет-присвята, де ідентифікував себе як одного з причетних до створення книги 

(Richardson 1994, ix), швидше за все свідомо обрав непублічність, що не одне 

століття вважали чи не найважливішою із його чеснот. 

Початок спеціалізації перших майстрів книг пов’язаний із розподілом 

функцій текстотворення (рукописні аркуші), пізніше – друку й виготовлення 

книжкового покриття (палітурки). Щоправда, до такої спеціалізації можна 

зарахувати виготовлення скриньок, у яких зберігали рукописні аркуші, а також 

книжного «колеса» й пюпітрів для читання. Попри те, елементи редакторської 

праці вже були затребувані, бо вони в усьому світі стосувалися передусім тексту. В 

Україні давньоруської доби поряд із каліграфами (переписувачами) працювали 

ісправщики, яких є підстави реєструвати як тих, хто виокремлював редакторський 

цех. Ісправщики і їм подібні майстри відповідали за ідентичність копій на 

безредакційному етапі літератури і книги, який за спостереженнями А. Рейтблата 

(Мильчин 2011) тривав до XVIII ст., хоча точніше було б окреслити його як 

«безредакторський», адже роль редактора перебирали на себе автор і видавець 

(Мильчин 2011). 

Унезалежнення редактора від типографа стало можливим в період 

індустріалізації видавничої справи: за часів Відродження друкар (видавець) займав 

чільне місце, а редактора сприймали як чинник здорожчання роботи й 



57 

відтерміновування виходу книжки (Richardson 1994, 1–2), а вже всередині XVI ст. 

його участь у видавничому процесі почали визнавати важливою для підкреслення 

сучасності книги (Richardson 1994, 4). Із цим дослідники пов’язують 

інтенсифікацію ринкових механізмів у видавничій справі країн Західної Європи. За 

спостереженнями В. Овчіннікова (2005, 97–98), елементи такого підходу 

проявлялися ще в XIII ст. у доборі текстів і способів їхнього подання в книзі, 

головними критеріями чого були єдність її естетичних характеристик і зручностей 

для читача.  

Пізніше ці критерії трансформувалися в маркетингові принципи товарної 

політики видавництва. Історія таких фахових настанов зародилася значно раніше: 

як стверджує А. Мангуель (2008, 167), «книготорговці й книговидавці і в часи 

Древнього Риму, і в ранньому Середньовіччі вважали книги товаром». Це означає, 

що серед книгарів побутували ідеї здобуття уваги покупців, змагальності з іншими 

книгарями за критерієм якості книг, що в пізніший час стало важливим клопотом 

редактора. Одночасно з цим, зазначає М. Лейн (1975, 38), формувалася читацька 

авдиторія, визрівали нові літературні форми і способи їх репрезентування в книгах.  

Процеси творчої індивідуалізації й персоніфікації авторів були зініційовані 

вже з утвердженням книгодрукування, коли значення набував не лише твір (книга), 

а й особа, яка його створила (Мак-Люен 2001, 195–199). Інституювання авторства 

додавало цінності книзі, бо ім’я автора слугувало маркером якості, що 

приваблював або віднаджував авдиторію чи залишав її байдужою до книги. За 

таких умов редактор мав обов’язком не просто вдосконалювати твір, а й обирати 

його з-поміж авторських пропозицій, думати про книгу як про значно складніший 

об’єкт, ніж твір. Це було непросто, адже на зорі книгодрукування перед ним ще не 

було контексту інноваційних практик, доводилося формувати канони генерування 

й організування книжкового контенту друкованої книги, інтерпретуючи 

манускриптну культуру й на цій основі утверджувати її цінність. Редактор тоді ще 

не знав і не думав, що рукописний і друкований тексти по-різному діють на 

рецептивну систему читача, а сам читач епохи манускриптів й епохи друку – далеко 

не тотожні суб’єкти культури. Робота тодішнього редактора значною мірою мала 
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інтуїтивний характер, оскільки ще не існувало фіксування, узагальнення й 

осмислення практики, далеко було ще до прикладних настанов і теоретичного 

осягнення всієї проблематики. 

Книгодрукування започаткувало і професійні відносини на лініях «редактор 

– автор», «редактор – читач», «редактор – представники культурних інституцій». У 

добу Відродження «потреба в редакторах йшла від живих авторів» (Richardson 

1994, 1–2), які вже тоді розуміли значущість вивіреного іншою особою тексту 

(твору). Автор, делегуючи частину роботи над твором редакторові, визнавав його 

як важливу фігуру: «усередині XVI ст. редактор міг діяти від імені автора» 

(Richardson 1994, 2).  

У XVIII–XIX ст. видавнича діяльність набула індустріальних ознак, 

оприявнивши нові цілі й цінності осіб, зайнятих створенням книги і тих, на кого 

вона була розрахована. У ХІХ ст. активізувалося й збалансування інтересів 

учасників видавничих відносин, а на перших порах, як зауважила В. Єсіпова, 

«першими серед представників “високої літератури” почали отримувати 

стабільний гонорар редактори», в той час як авторам віддячували за їхню роботу 

спорадично (Есипова 2011, 381–382). Унормувати ситуацію було покликане 

авторське право, першою в запровадженні якого була Англія. 

На думку М. Лейна (1975, 38), «редактор, яким ми його знаємо сьогодні, – по-

суті післявоєнна фігура», оскільки в другій половині ХХ ст. зросла потреба у 

фахівцях, які зможуть об’єктивно оцінювати маркетинговий потенціал твору й 

робити книги загальнодоступними (Lane 1975, 42). Звідси походить передусім 

спеціалізація редакторської праці, оскільки нарощення обсягів продукції, 

ускладнення конкуренції, необхідність більш витонченого погляду на редакційно-

видавничі процеси, проміжні й комплексні результати потребували спеціально 

виокремленого часу й специфічних старань. Редактор-універсал почав програвати 

конкуренцію команді спеціалізованих редакторів. 

В Україні редактора тоді бачили не як творчого працівника, наділеного 

правом самостійно визначати зміст своєї роботи з автором і книгою, не як учасника 

ринку, а як функціональну ідеологічну одиницю, зобов’язану діяти в інтересах 
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влади: специфічні посади – «політичний редактор» і «політичний коректор», 

функції яких полягали в ретельному контролі змістово-смислового й візуального 

оформлення книг (Смолій 2013, 453). Тотальний контроль за видавничою справою 

у радянський період пригнічував редакторську практику й примушував надто 

багато уваги приділяти політичним підтекстам, що розвивало периферійне бачення 

й мислення редактора, відволікало увагу від природних форм буття книги в умовах 

демократії та ринку. Заполітизованість інформаційного простору й суворо 

регламентована діяльність (визначення функцій кожного учасника редакційно-

видавничого процесу) блокувала розвиток його ключових сил. У той час, як 

зауважує З. Партико (2006, 42), відбувалося окреслення теоретичного поля 

редакторської діяльності – «аспектів редагування, літературного, політичного, 

наукового й технічного». 

Тотальний контроль за видавничою діяльністю позбавляв редактора творчої 

ініціативи й повноцінної фахової відповідальності. Вилучення з бібліотечних 

фондів і книгарень у 20–30-ті роки (Тимошик 2007, 339) «ідеологічно шкідливих» 

видань пригнічувало редактора і його мотивації залишатися в професії. Утиски 

української інтелігенції в 60–70-х роках не оминули й представників редакторської 

професії: редактор був залежний морально, адміністративно, відповідав і за те, що 

не могло бути його відповідальністю. 

Ідеологічний диктат, що тяжів над роботою редактора радянського періоду 

поєднувався із суворими вимогами до його роботи з текстом (твором) і взаємодії з 

автором. На чільному місці були літературна й політична лояльність змісту – як 

мінімуму (Федотова 2009, 112, 121, 141, Тронько 2009, 20, Тимошик 2007, 353). 

Тиск політичних відомств умовно розділив усіх тогочасних редакторів на тих, хто 

ревно виконував вказівки й настанови, й тих, хто намагався їх обійти. 

Представники другої категорії наражали себе на небезпеки, однак саме вони були 

рушіями розвитку літератури й видавничої справи того часу. 

Неоднозначність ситуації, в якій доводилося працювати редакторам, фіксує 

О. Федотова (2009, 72–73): вони змушені були читати твір, прогнозуючи реакцію 

цензорів, бачити в ньому ризиковані місця («приховане цитування» заборонених 
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текстів і т. п.) й вилучаючи з нього все, що могло б викликати підозру чи навіть 

«неконтрольовані асоціації». Йдеться не лише про фахову проникливість 

редактора, а й про здатність переконувати автора піти на компроміс. Були 

письменники з принциповою позицією (Ліна Костенко), які відмовлялися від 

публікації своїх «покалічених» творів. Були й редактори-«спільники» авторів, 

котрі, як згадує Ю. Андрухович, «ходили до цензорів» їх відстоювати; вони мали 

«купу метод, як обманювати цензорів» (Андрухович, Бойченко та Друль 2018, 70–

71). Одну з передумов такої поведінки з’ясував М. Лейн (1975, 37), опитавши 

представників професії: «Редактори майже без винятків бачать себе наділеними 

спеціальним обов’язком, соціальним, або, ширше кажучи, культурним». 

Завжди творчий, відповідальний за успіх книги редактор не обмежувався 

своїми функціональними обов’язками, а намагався робити все від нього залежне, 

щоб цей успіх був реальністю. Зазвичай так відбувалося в демократичних країнах 

із ринковою економікою, відкритою до ініціативи. Саме так прочитується 

спостереження Р. В. Бюрена і М. Ф. Бюлер (1980, 13) у 80-ті роки ХХ ст. про те, що 

«редактори залучені в більше видавничих аспектів», ніж передбачено 

редакційними стандартами. 

Оскільки «редагування – персоніфікована діяльність» (Антонова, Соловьев и 

Ямчук 1999), успіх книги й автора не в останню чергу залежить від морально-

психологічних характеристик, досвіду й особистісної культури редактора, який 

індивідуально обирає способи взаємодії з автором, клімату в проєктній команді, 

встановлених у видавництві правил. Цінність видавничого проєкту, культура 

автора, його налаштованість на партнерство з редактором при цьому не менш 

важливі. За будь-якої моделі редактор – не просто «транслятор повідомлень» 

(Партико 2006, 30), він генератор (ініціатор) сенсів, які допомагає транслювати 

авторові через його твір і завдяки його медіаактивності. Редактор діє і від імені 

читача, а тому розглядати його як фігуру, яка працює в полі інтересів автора, – 

суттєво спрощувати його функції. 

Навіть «турбота про письменницьке зростання», яке Л. Чуковська (2005) 

вважає чи не найголовнішим редакторським обов’язком, не має відтісняти бачення 
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редактором ринку, конкурентного середовища книги, читача, домінуючих стилів, 

інтересів і потреб, прогнозувати місце автора, його твору в культурі й робити все, 

щоб воно було досяжним. Як і в усіх інших ситуаціях, він не може собі дозволити 

бачити проєкт (книжку) винятково з позиції автора, у настановах якого 

закономірно домінує бачення «на рівні образів, які витворюють текст» (Теремко 

2012, 205). 

Посттоталітарний період історії породив нові радикальні виклики для 

видавничої системи й редактора. Зміни соціальних і культурних пріоритетів, 

важелів управління соціокультурними реаліями, трансформації медіасередовища 

змінили соціокультурну позицію книги, ставлення до неї в суспільстві, сприяли 

переходу видавництв на бізнесові моделі. Із цими реаліями не кожен редактор, 

сформований у тоталітарній культурі, зумів ментально співжитися, а редакторам 

нової хвилі не вистачило розуміння культури книги і спроможності працювати на 

рівні її вимог. Тогочасна видавнича справа драматично звільнялася від «синдромів 

посттоталітарної психології» (Теремко 2012, 101). На цьому процесі позначалося й 

те, що наприкінці 80-х–початку 90-х років «заниженою була й роль редактора», 

якого сприймали як «літературного стиліста» (Мураховський 2014), 

«літературного секретаря» (Рисс 2010, 101). Лише в нових реаліях книговидання 

«почало формуватися нове ставлення до редактора, підвищилися його роль і творча 

активність» (Мураховський 2014). 

Комп’ютеризація і поверхове розуміння джерел маркетингового успіху 

видавництва змінили систему пріоритетів у роботі з книгою загалом і очікуваннях 

результатів від роботи редактора: поступово набувала першоранговості робота з 

читацькими потребами й запитами, визнана значно важливішою, «ніж турбота про 

якість» (The Guardian 2011) твору. У певних колах книжкового співтовариства це 

спровокувало занепокоєння ймовірною «ерозією письменницького відчуття» (The 

Guardian 2011); їхні опоненти стояли на своєму: зникнення «старомодного 

редактора, який працює з червоною ручкою над рукописом» і на всіх рівнях – з 

архітектонікою твору (книги) не варто вважати суттєвою втратою (The Guardian 

2011), бо час потребує редактора-підприємця, редактора-бізнесмена (The Guardian 
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2011, Novayagazeta.ru 2013, Unkniga.ru 2016). 

На цій хвилі означилися потреби в новому редакторському профілі – 

редакторові електронних книг, контент яких апелює до інших користувацьких 

потреб і звичок. Відповідно змінюються очікування й ставлення авдиторії до такого 

контенту, іншими стають і ролі проєктної команди, задіяної в його створенні. 

Відповідальність редактора електронних видань найчастіше обмежується змістово-

смисловим ядром контенту, адже просторове його організування читач може 

генерувати довільно, залежно від технічних можливостей ґаджета. Передусім це 

стосується роботи з оцифрованою версією паперової книги у форматі pdf, epub, 

mobi тощо. Ще одна проблема – «піратський контент», який опиняється в 

інфопросторі без титульних аркушів, тобто – без інформації про редакторів та 

інших відповідальних за його випуск осіб, руйнує всю архітектоніку пріоритетів і 

відповідальності видавництва й редактора.  

Редактори майбутнього, як стверджує К. Лі (2019, 17), будуть 

«комунікаційними консультантами», «кодерами, вчителями, менторами й 

адвокатами», які дбатимуть не лише про якість контенту, а й про його видимість і 

доступність для читачів. Актуальність цього вже підтверджують деякі редактори: 

А. Пасенко (2020) зауважує, що її позиціонування – не просто редакторка, а 

медіаредакторка, а багатоманітність обов’язків дає підстави називати себе 

«людиною-контентом». Близька позиція редакторки видавництва «Темпора» 

Б. Романцової (2019), яка стверджує, що діє як проєктна менеджерка, «міні-

видавництво», маючи на увазі кількість контенту, яку їй доводиться генерувати й 

інтегрувати в інфопростір до й після появи книги. 

«Редактор-фасилітатор», «редактор-модератор» (Фролова 2015), «редактор-

менеджер» (Eksmo.ru 2018, Unkniga 2016) – усі ці новоутворені практикою і ще не 

осмислені теоретиками статуси-функції розкривають характер трансформації 

галузі й потреби в кадрах. За неоднозначного ставлення представників цеху і 

дослідників, більшість сходиться на тому, що сучасний редактор «повинен бути 

менеджером проєкту» (Unkniga 2016), а це потребує глибокої обізнаності в 

психології, соціології, економіці, маркетингу, уміння прогнозувати й розпізнавати 
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актуальні соціокультурні тренди й тенденції. На підготовку таких фахівців мають 

бути спрямовані спеціалізовані освітні програми. Цьому, на погляд дослідників і 

практиків, стоїть на заваді вилучення видавничої справи та редагування з переліку 

спеціальностей, за якими готують фахівців у вищій школі (Zakon.rada.gov.ua 2015). 

Занепокоєння таким рішенням висловили Н. Зелінська (Chytomo 2019) й М. Савка 

(Opinionua.com 2019). Тим більше, що Закон України «Про внесення змін до Закону 

України “Про культуру” визнає видавничу справу одним із видів економічної 

діяльності, що належать до креативних індустрій (Kmu.gov.ua 2019).  

Окрім «трансформації вимог до професії редактора» (Unkniga.ru 2016), 

змінюються й статусні параметри редактора: в Європі вони не менш цікаві 

читацькій публіці, ніж автори, тому «багато видавництв випускають каталоги з 

фото редактора і його особистим зверненням до читача» (Unkniga.ru 2016), в якому 

він обґрунтовує свій вибір твору, тим самим мотивуючи до його прочитання. 

Більшість українських редакторів все ще залишаються в тіні автора, хоч багато з 

них працюють у повноцінній партнерській позиції, дбаючи про якість твору як 

основу видавничого проєкту, роблячи все для того, щоб сфокусувати на творі й 

авторові суспільну увагу, а за потреби – виходячи разом із ним в публічний простір 

як медійні персони. У цих стараннях до класичних редакторських функцій 

органічно доєднується запозичена зі сфери управління проєктами, іміджем, 

репутацією, очікуваннями, настроями і поведінкою цільових авдиторій 

продюсерська функція, що дає підстави дослідникам й експертам вести мову про 

редактора як продюсера книги, її автора й, опосередковано, читача. 

 

1.3. Статусно-функціональні трансформації компетентнісного профілю 

редактора в інформаційну добу 

 

Ефективні за індустріальної культури підходи, моделі й технології роботи 

видавництва (редактора) зазнають суттєвих трансформацій, багато з них відходять 

у минуле як такі, що відпрацювали свій час. Конвергентна цифрова медіадіяльність 

виводить редактора за межі аналогових практик, робить його відповідальним не 
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просто за текст, а й за успіх книги (проєкту), автора і за сприйняття її в культурному 

просторі. Однією з передумов такого підходу є тотальна інтенсифікація 

конкуренції в медіасфері, на всіх лініях ділової зацікавленості видавництв, які 

змагаються за увагу споживача не тільки між собою, а й із кіно-, теле-, ігровою 

індустрією, соціальними мережами. Книга як відкрита система трансформує в 

своєму контенті технологічний потенціал цифри й виражальні можливості 

оперативних медіа, а видавці переймають підходи й технології роботи з 

медіапродуктом і ринком, випробувані в суміжних сегментах медіасфери. 

Про важливість міжгалузевого інтегрування медіадіяльності вело мову 

чимало теоретиків і практиків, які знаходили паралелі між діяльністю редактора й 

режисера театру чи кіно – Г. Ерицян, Д. Хрєнков, Е. Полонська (Мильчин 2011), 

Л. Чуковська (2005), С. Чупрінін (2007) та ін. Артистизм, яким, на думку 

Т. Любецької, повинен володіти редактор, сприяє проникненню режисерських 

прийомів у творення книги і взаємодії редактора в проєктній команді (Мильчин 

2011). «Режисура й архітектоніка видання» – важлива для редактора організаційно-

практична навичка, яку фіксує М. Тимошик (2006, 206); ідею режисерського 

проникнення в авторський задум твору як одну з ключових компетенцій і 

продуктивний метод роботи редактора, підтримуючи міркування Г. Єрицяна, 

відстоює А. Мільчин (2005, 40–42). Міждисциплінарні зв’язки сприяють 

методологічно й інструментально дооснащують компетентнісний арсенал 

редактора, виводять на використання можливостей трансмедійної співпраці. 

Семантика поняття «режисер книги» передбачає її структурно-змістове 

впорядкування як складно організованого контенту, активує роль творчого задуму, 

концептуальної витримки в координуванні видавничого процесу, спонукає бачити 

не просто продукт (проєкт), а його культурну місію, соціальну роль й економічну 

ефективність. З таким підходом і функціональною роллю корелює відносно нове 

для книговидавничої справи поняття «продюсер книги», яке запозичено з 

музичної- , кіноіндустрії (Кирия и др. 2017). Становлення продюсера як суб’єкта 

культурних індустрій «в різних видах культурної інноватики відбувалося по-

різному» (Суминова 2009). Його попередниками вважають антрепренера, 
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імпресаріо, агента, ареали активності яких – театр, кіно, музика. Тепер це поняття 

застосовують щодо відповідального за успіх творчого продукту, творчого 

колективу в системі креативних індустрій і навіть, не зовсім умотивовано, 

віддалених від них сфер активності – «продюсер колекції аксесуарів» (Уральский 

филиал государственного центра современного искусства, 36), «продюсер 

ресторану» (Prendergast 2012). 

Продюсування, як відомо, є системною діяльністю щодо забезпечення успіху 

креативного проєкту (у видавничій діяльності – книги). Цю лаконічну модель 

можна розкласти на сукупність різнорівневих і різноаспектних завдань і дій, 

націлених в точку успіху проєкту і його команди (проєктної групи). У видавничій 

діяльності проєктом можуть бути книга, книжкова серія і типологічно подібні їм 

продукти, зініційовані й підтримувані проєктною командою – сукупністю 

залучених фахівців видавництва, а за потреби – і сторонніх фахівців (фрілансерів). 

Надто важливо, щоб причетним до неї вважав себе автор твору (за певних обставин 

– художник і розробник дизайн-концепції книги). Завдання редактора, незалежно 

від його місця і статусу в структурі видавництва, забезпечити інтенційну цілісність 

проєктної команди, єдність, мобільність і гнучкість її зусиль, розкриття потенціалу 

кожного учасника, а також спрямування енергії на досягнення спільного 

результату, а не на внутрішнє суперництво. За такого підходу рядовий редактор 

переходить у лідерську позицію, випробовує себе в новому статусі, який із часом 

може бути конвертований у вищий офіційний статус. 

В Україні поняття «продюсування книги», «продюсер книги», «книжковий 

продюсер» нормативні документи поки не фіксують, однак у працях дослідників – 

М. Женченко, О. Левчук, Я. Приходи, які артикулюють потребу виходу редактора 

за межі виключно внутрішньоредакційної роботи над твором, ця ідея бачиться як 

органічна. Більше уваги редакторові як продюсерові приділяють зарубіжні вчені й 

представники професії. Різноманітні аспекти статусу й ролі редактора в сучасних 

умовах обговорюють К. Антипов, А. Єжова, Д. Іванов, А. Соколова, С. Тишков. 

Долучаються до них й самопроголошені книжковими продюсерами Л. Басаргіна, 

С. Єрохова, Ю. Зайцева, Л. Михайлова, в українському медіасередовищі – 
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О. Лазуткіна. Щоправда, кожен із них по-своєму бачить цю активність і вкладає в 

поняття «продюсер книги» свій зміст, часто маючи на увазі функцію розвитку 

ринку (лінійне продюсування), яка також є продюсерською, однак редактор як 

продюсер книги може бути в головній (відповідальність за проєкт) і лінійній 

(відповідальність за конкретний сегмент) ролях-функціях.  

Ключові відмінності продюсера книги й видавця (генерального продюсера) 

конкретизують Ч. Хілл (Great Storybook 2017), фахові асоціації American Book 

Producers Association (Abpaonline.org 2020), Vision Book Producers 

(Visionbookproducers.com 2020) та BW&A Books (Bwabooks.com 2020), однак їхнє 

трактування продюсера (суб’єкт видавничого ринку) і продюсування (набір його 

функцій і компетенцій) відрізняється від поширеного в пострадянських країнах. У 

США поняття «книжковий продюсер» («book producer», «book packager») походить 

від дієслова «to produce» (англ. – «виготовляти»), що обмежує бачення його 

діяльності трансформуванням твору в книгу. Пропонуючи видавництвам готові 

книжкові проєкти, вони більше працюють як сервіс, а не як творча лабораторія, в 

якій формують образ книги, автора і відкривають їй шлях на ринок. В переліку їхніх 

компетенцій відсутні розроблення маркетингової концепції, просування й 

розповсюдження книги (Abpaonline.org 2020), а деяких навіть не стосується 

розроблення видавничої концепції книги (Bwabooks.com 2020). По-суті, вони 

займаються створенням культурного продукту, працюючи в інтересах автора, що 

дає підстави вважати їх продюсерами автора. 

Доповнюють картину про статус і функції продюсера книги міркування 

Дж. Германа (2018, 564) – «особа або компанія, яка бере на себе чимало ролей у 

видавничому процесі» (HERMAN, 564). Вони задумують ідею книги або серії, 

знаходять для її створення професіоналів, продають видавцеві чи ведуть проєкт 

упродовж його реалізації або якусь його частину. Співпраця з ними може бути 

вигідною видавцям, адже вона задовольняє потребу в новому контенті. Така модель 

перевірена практикою, однак предметом цього дослідження є діяльність 

видавничого редактора як продюсера книги, багато статусних ознак, 

функціональних ролей і впливів на видавничий проєкт перетинаються із тими, що 
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їх побачив Дж. Герман (2018). 

Принципову відмінність книжкового продюсера від видавця влучно означила 

Ч. Хілл (2017): вона у повноті прав і відповідальності, однак ілюстрація з її 

спостереження наводить на думку, чи справді продюсера книги вона мала на увазі. 

Книжковий продюсер, за твердженням Ч. Хілл (2017), не генерує нову ідею (чому? 

Генерування ідей є однією з його функцій – А. Б.) й не несе фінансових ризиків 

(друкує оплачену замовником кількість), – «це не видавання (production), це 

публікування (publication)». Мова тут, очевидно, про принт-менеджера. 

Значно ширший зміст поняття «продюсер книги» відкриває міжлінгвістичне 

зіставлення етимологічних полів значень. Латинське «prodoceo» (-cui, -ctum, -ere) – 

означає «вчити, повчати, проповідувати» (Дворецкий 1976, 815), що проявляє 

педагогічну, менторську, наставницьку функції продюсера. Саме про таку 

активність веде мову книжкова продюсерка Л. Басаргіна (2016), доповнюючи її 

психологічною підтримкою автора. Такі старання у видавничій практиці не нові: 

відомо чимало історій, коли відносини редактора й автора були вирішальними у 

забезпеченні якості твору і його трансформуванні в книгу. Інша модель співпраці – 

консультування автора компетентним фахівцем, який бачить продукт, його ринкові 

перспективи й можливість спільного результату. Їхня «системна і високомобільна 

співпраця є стратегічним фактором» (Теремко 2012, 126), оскільки має в своїй 

основі обопільну зацікавленість у результаті. Кваліфікація редактора, підсилена 

його емоційним інтелектом, формує клімат довіри й мотивує літератора – в цьому 

проявляється одне із завдань книжкового продюсера, як зауважує Л. Михайлова, – 

«спонукати автора писати» (Pro-books.ru 2010). Це міркування можна доповнити 

словами: …на основі досвіду співпраці, знань його можливостей, запитів цільових 

авдиторій і конкурентного середовища. 

Наближають до розуміння сутнісного ядра поняття «продюсер книги» 

значення лексичних одиниць «produco», «produxi», «productum» і «proere» – 

«приводити, представляти»; «виставляти на продаж»; «проводжати, 

супроводжувати»; «захоплювати»; «вести далі»; «розтягувати»; «виготовляти, 

створювати»; «народжувати, вирощувати»; «ввести в оману»; «возвеличувати, 

http://pro-books.ru/
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підіймати»; «збільшувати, підвищувати» і «видавати» (Дворецкий 1976, 815). Вони 

окреслюють контури статусу продюсера книги, підказують ключові його функції й 

завдання, натякають на сфери відповідальності, виводять і на розуміння суб’єктно-

об’єктних відносин залучених до процесу книги осіб. Завдяки такому баченню 

постає композитна фігура: той, хто продюсує; той (те), кого (що) продюсують 

(автор, книга); публіка (читацька авдиторія). 

Синтез тлумачень поняття і спостережень за практикою переконують, що 

продюсер не є абсолютно новою, раніше ніде й ніким не знаною фігурою – це 

сучасна трансформація редакторської професії, зумовлена новими викликами 

видавничій справі, інтересами й можливостями видавництв і редакторів нової 

хвилі. Це додає раціональності міркуванню Л. Михайлової про те, що «хороші 

видавці завжди були чудовими продюсерами, просто так не називалися», були й 

літературні продюсери, «але тепер вони більше схожі на кінопродюсерів» (Pro-

books.ru 2010).  

Продюсувати книгу й письменника може група фахівців або один із них, 

закріплений за автором чи проєктом. Найкраще, коли таким фахівцем є редактор, 

оскільки йому доступні більше важливих для результату процесів. Небезуспішно 

заявляють про себе й автономні агенти й продюсерські агенції, зосереджені все-

таки більше на фігурі автора, ніж на книзі. У такому разі для повноцінного 

забезпечення всіх функцій їм необхідна співпраця з видавництвом, що проєктує 

розбіжність (конфлікт) підходів та інтересів. Певною мірою й на деяких етапах 

справи продюсувати себе може й автор, який вміє стратегічно організувати свою 

діяльність (самомаркетинг, самопродюсування). 

Редактор як продюсер книги – фахівець із іншим горизонтом бачення всього, 

що з нею пов’язано. Він і надалі залишається редактором, володіючи при цьому 

маркетинговими знаннями, баченням, розумінням, підходами – діючи в полі 

потенціалу (можливостей) проєкту, за який бере відповідальність. Текстоцентризм, 

не підсилений маркетинговою філософією видавництва й не вкорінений у 

маркетингову культуру редактора, виснажив себе, а зосередженість лише на 

літературній цінності твору може завадити в досягненні результату з огляду на 

http://pro-books.ru/
http://pro-books.ru/
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реалії надконкурентного ринку, який сьогодні «справді контролює читач» 

(Теремко 2012, 40). Не відступаючи від повсякчасного стратегування, редактор діє 

«у ролі інспіратора, керуючись духом часу, модою, смаками публіки і враховуючи 

можливості автора» (Парандовський 1991, 283), а в продюсера ця роль ще більше 

посилюється. 

Інформаційний натиск і стрімкі зміни ринкової кон’юнктури вимагають 

стратегічно вивірених прогнозування, моделювання рішень й динамічного їх 

впровадження, що підтверджує потребу в «синтетичних спеціалістах» (Зорина, 

Иванов и Антипов 2014, 13) – книжкових продюсерах, які могли б забезпечити 

успіх книги на всіх лініях конкуренції. Із цим пов’язані не тільки перейменування 

проєкт-менеджерів на книжкових продюсерів (The Village 2014), а й нові їхні 

функції, а також суттєві зміни в компетентнісному оснащенні відповідних фахівців. 

Щоправда, не всі українські дослідники визнають в них потребу, пропонуючи 

видавцям і редакторам постійно працювати над розширенням горизонту своїх 

знань і умінь. Видавці, які позиціонують себе як книжкові продюсери 

концептуально підходять до автора, розглядаючи співпрацю з ним у 

довгостроковій перспективі. Головне в їхній діловій мотивації – створення книги 

як культурної цінності й «сильного виробу» (Владарчик 2002, 24–26). 

Похідне значення поняття «книжковий продюсер» («продюсер книги») – 

«народжувати» й «видавати» (Дворецкий 1976, 815) допомагає окреслити мету 

діяльності редактора-продюсера: організаційно-креативне забезпечення процесу 

книги, що в результаті має конвертуватися у фінансовий та (чи) репутаційний 

результат. У цьому сенсі неможливо погодитися з твердженням О. Лазуткіної, що 

«функція видавця насправді виникає тільки після виходу книги» (Сedra.kiev.ua 

2017), оскільки бачення її потенціалу ще до початку роботи, якість редакційно-

видавничого опрацювання твору, створення книги як синергетичної цілісності – 

принципові чинники результату. На цьому етапі максимально реалізується 

продюсерська функція редактора, а допущені промахи не завжди посильно 

компенсувати поствидавничими процедурами. На користь цієї позиції працює і 

твердження І. Рахтангова про диво «народження не тільки книги, а й автора» 
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(Мильчин 2011). У редакції визріває бачення книги як контенту й способів роботи 

з ним на різних етапах, що фіксує межі фахових і творчих амбіцій усіх учасників 

процесу і цілісне розуміння книги як видавничого проєкту. 

Видавець (редактор) із маркетинговим мисленням і маркетинговим чуттям, 

який добре розуміє книгу як специфічний товар, уміє бачити її цільові авдиторії, 

конкурентне середовище й загальні умови діяльності, працюватиме не на основі 

інтуїції, суб’єктивних уподобань, а відповідно до логіки ринку, і залучатиме до 

цього всіх учасників процесу, передусім автора, дизайнера, художника, а невдовзі 

– фахівців, відповідальних за співпрацю із суб’єктами книгорозповсюдження і 

комунікаційну активність. 

За таких умов редактор не може не мислити й діяти інакше, ніж продюсер, 

адже в сучасному медіасередовищі, де орієнтиром і цінністю є «відтворення 

співпереживання, відчуттів і виробництво емоцій» (Качкаева, Новикова и 

Юркина), його відповідальність не завершується в книгарні, як зауважували Г. Бем, 

Й. Вернер, Г. Гардт, Б. Шульц (1994, 63), – вона сягає простору внутрішнього світу 

читача і тих, від кого залежать сенси й емоції цього світу. Домаркетингова 

радянська модель роботи редактора, яка передбачала тільки змістово-ідеологічне 

вивіряння й мовно-стилістичне опрацювання твору, належить минулому. Вона 

готувала якісних і відповідальних редакторів, але для інших реалій.  

У сучасних видавництвах однаково важливе прогнозування, моделювання й 

просування видання, що означає збалансованість літературного й маркетингового 

підходів в роботі. Серед традиційно налаштованих теоретиків і практиків домінує 

позиція вертикального підпорядкування видавничих сил, вони не наважуються 

«розгерметизовувати» застарілу матрицю редакторських професій, тому й 

утримують зміст і обсяг роботи редактора в межах відповідальності за текст. 

Видавництва, які практикують продюсерський підхід, функціонують як 

вертикально-горизонтальні системи – творчі лабораторії, майстерні, в яких 

активність фахівців підпорядкована проєктній ідеї, концепції, де кожен знає, яким 

має бути результат і завдяки чому його можливо досягти. Як правило, такі команди 

функціонують на засадах фахових цінностей, місії та маркетингової ідеї, 
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управлінський центр їм потрібен для координації, а не для керівництва. 

Як і в кіноіндустрії, де відповідати за проєкт може продюсер одноосібно 

(Роднянский 2019, 75) чи продюсерська команда, у книговидавництві 

продюсування – справа й індивідуальна, і колективна, підтвердженням чого є 

небезпідставне судження А. Степанова, що «оптимальний редактор – не людина, а 

команда» (Unkniga 2016), А. Гладкової – про колективного головного редактора, 

якого формують кілька спеціалістів (Шубина и др. 2013, 14), кожен із яких 

фокусується на предметі своєї діяльності: вдосконалює текст, моделює книгу як 

проєкт, проєктує її комунікаційний потенціал. За іншим підходом, відповідальні 

редактори ведуть книги, на текстами яких і працюють. В їхній команді один 

«менеджер, який відповідає за продукт, а інший – за процес» (Unkniga 2016). У 

Німеччині «одні редактори шукають проєкти, інші займаються їх додрукарською 

підготовкою» (Unkniga 2016), тому кожного автора й кожен твір різні фахівці 

інспектуватимуть по-різному, що забезпечує об’єктивність оцінок і комплексне 

бачення проєкту. 

Редактор-продюсер, спираючись на знання ринку й фахове чуття, оцінює 

авторський почерк, позицію автора (соціально-комунікаційну й маркетингову), 

шанси, ризики й перспективи книги в медіапросторі, а літературний редактор 

відпрацьовує твір і координує трансформування його в книгу. За певних обставин 

він ініціює проєкт або реалізовує запропоновану ідею, інвестуючи свої вміння, 

нерідко – фінанси, повноцінно відповідаючи за результат. Продюсерський підхід у 

роботі з книгою та її автором передбачає й знаходження «точок дотику» із 

різноманітними суб’єктами невидавничого середовища. Із цих підстав М. Рац 

назвав редактора «інтелектуальним багатостаночником», зараховував його роботу 

до сфери «комунікаційного менеджменту» (Мильчин 2011). 

У малих видавництвах функції літературного редактора й редактора-

продюсера здебільшого виконує одна людина. Для уникнення ситуацій, коли 

літературний і маркетинговий виміри твору неспівмірні, літературний редактор 

повинен бути обізнаним із актуальним ринковим середовищем і його трендами. На 

етапі роботи з текстом він перехоплює ініціативу в редактора-продюсера, дбаючи 
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про те, щоб твір узгоджувався очікуваннями, смаками й потребами читача на 

змістово-смисловому, емоційному й мовно-стилістичному рівнях.  

Тандем літературного редактора й редактора-продюсера має більше 

перспектив уберегти видавничий проєкт від суб’єктивних смаків, тривіальних 

рішень, оскільки літературний чинник працює в єдності з ринковим 

(маркетинговим). Міркування О. Роднянського (2019, 24) щодо необхідності не 

тільки працювати в руслі потреб, а й передбачати їх, можна застосувати не тільки 

до роботи з контентом книги, а й до постредакційного її супроводу: інформування, 

рефлексії, оцінні судження, генерування медіаобразу книги й автора. 

Взаємопроникнення сфер відповідальності літературного редактора й 

редактора-продюсера створює передумови більш вивіреного проєктного 

моделювання й факторного аналізу, інноваційних рішень і дій. На рівні 

організування контенту книги це можливе, наприклад, у застосуванні QR-кодів 

відповідно до сучасних технологічних тенденцій («Pabulum», «Видавничий центр 

«Академія», «КСД», «Літера ЛТД», «Наш формат», «Ранок», «Фабула», «Фоліо» та 

ін.), створенні промоматеріалу з елементів електронної й друкованої книг: дизайн 

зовнішніх сторінок у листівках аналогічний друкованій книжці, а внутрішність 

містить схований під скретч-покриття QR-код доступу для електронного варіанту 

й відповідну інструкцію («Фабула», «Фоліо»). Технології доповненої реальності 

застосував автор ідеї і продюсер книги «Аліса в Задзеркаллі» Е. Ахрамович. 

Інноваційні рішення при створенні контенту книжки, вибір нестандартної системи 

збуту, гейміфікована торгова пропозиція забезпечили рекордний для України 

продаж 275 тисяч примірників (Kfund-media). Успіх не в останню чергу залежав і 

від чіткого розподілу функцій фахівців проєкту, дистрибуційної, інноваційної, 

комунікаційної програм, в т. ч. системи лояльності. Це ілюструє думку М. Раца про 

важливість вміння «створювати умови для найбільш різноманітного й ефективного 

використання (тексту) книги в системі спілкування, <…> забезпечити діалог із 

приводу і навколо книги» (Мильчин 2011).  

Надзвичайно мінлива сучасна практика спонукає думати про нові іпостасі 

редактора як продюсера книги – «цифрового продюсера» (Hse.ru 2020), «нового 
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продюсера, пов’язаного з цифровим середовищем». Специфіка їх статусу-функцій 

полягає в залученні медіаспоживача до співучасті у створенні продукту відповідно 

до технологій маркетингу 3.0 (Качкаева, Новиков и Юркина 2016). Твердження про 

абсолютну новизну такого підходу містять надмірність, адже чимало дослідників 

обґрунтовують читання як співтворчість (М. Адлер, Р. Барт, У. Еко, М. Зубрицька, 

М. Куфаєв, М. Рубакін, Ю. Соболевська, В. Теремко та ін.), яке по-своєму 

проявляється в роботі з електронним контентом, артбуками чи книгами із ознаками 

артбуків. «Концептуальна єдність змістово-смислового й матеріального вимірів 

артбуків трансформує роль редактора, який на різних етапах роботи постає 

координатором, консультантом і (чи) продюсером проєкту» (Бідун 2019, 90). 

Обґрунтовано А. Качкаєва називає продюсерів «універсальними спеціалістами в 

галузі медіавиробництва, які генерують ідеї й формати, володіють не лише 

найновішими технологіями, а й принципами бізнес-логіки, креативної економіки, 

орієнтуються на запити цільових авдиторій» (Качкаева, Новиков и Юркина 2016). 

Як ключова фігура, «генератор більшості видавничих ідей і їх розробник» (Дэвис 

2008, 15), редактор, який відповідає за весь процес створення книги аж до її 

реалізації (Novayagazeta.ru 2013), асистує письменникові в комунікації (Dunham 

2015), є його «фахово-принциповим опонентом», одночасно діючи в його інтересах 

і в інтересах публіки (Теремко 2012, 108), має фахово-творчий потенціал для 

продюсування книги й автора. Таких фахівців О. Лазуткіна називає 

«маркетинговою фішкою» (Cedra.kiev.ua 2017).  

У сучасному світі бути просто письменником недостатньо, а бути 

непублічним, медійно непоказним письменником – неприпустимо для тих, хто 

прагне успіху. Із цим суголосні артикульована О. Лазуткіною думка, що поезія – 

«не просто текст, це харизма» (Cedra.kiev.ua 2017), й видавнича позиція: «Якщо ви 

поет і не влаштовуєте літературні вечори – я вас не видаю» (Cedra.kiev.ua 2017). 

Звідси очевидне одне із завдань книжкового продюсера – генерувати привабливий 

медіаобраз автора, ефект очікування його творів і позитивне рецептивне поле 

конкретної книжки. Активна медіаприсутність автора – спосіб створити 

асоціативні ряди «автор–книжка» й «книжка–автор» у ситуаціях, коли тільки один 



74 

із цих компонентів буде присутній у рецептивному полі читача чи просто згаданий. 

Медіаактивність автора робить його видимим у культурному просторі, а скерована 

видавничим продюсером – конвертується в репутаційний капітал й успіх його 

нових проєктів.  

Як візіонер, редактор-продюсер «зобов’язаний взяти на себе частину 

редакторських функцій» (Роднянский 2019, 145–146, 149). Це твердження 

підкреслює важливість його участі у створенні продукту. Будучи найкраще 

обізнаним із твором і добре знаючи й розуміючи його автора, редактор чи не 

єдиний на цьому етапі багаторівнево мислить про книгу й усе з нею пов’язане, його 

маркетингові дії мають інтелектуальну основу й знання особливостей конкретної 

ситуації. А вихід за межі традиційної роботи з контентом книги, взаємодії з автором 

розширює його функціонал (професіограму), долучаючи власне продюсерські 

функції, що реально, а не номінально, зміцнює позиції й підвищує статус у процесі 

книги. 

Поліфункціональність редактора-продюсера можлива лише на основі 

міждисциплінарних знань (С. Ошеров (Мильчин 2011), високої професійної та 

емоційної мобільності, вміння різнобічно бачити книжку, орієнтуватися в стрімко 

оновлюваному середовищі, враховувати актуальні тренди в галузі, необхідні для 

генерування й реалізації продуктивних ідей, допомагати письменникові в реалізації 

його потенціалу і проєктних задумів. 

Різноманітність способів продюсування книги й автора, високі очікування від 

редактора-продюсера можуть стати для нього професійним трампліном або 

неподоланним професійним бар’єром. На думку М. Ільяхова, він «повинен 

розбиратися не тільки в тексті, а й у візуальній оповіді, ілюструванні, психології, 

піарі, діловому листуванні, управлінні проєктами й переговорах» (Bureau.ru 2017). 

Безперечні його активи – проєктне мислення, проєктне програмування й проєктне 

моделювання, володіння елементами сценарної й акторської майстерності. 

Редактор, який обрав продюсерську позицію – це редактор-концептуаліст, 

найближчий стратег і тактик для автора, він працює з книгою й автором на 

принципово іншому рівні, відсікаючи ідеї, що затуманюють, спотворюють чи 
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нівелюють цінність, сконденсовану в структурно-функціональних елементах 

контенту книги й цінності, які автор транслює з різних медійних позицій: «я – 

письменник», «я – громадянин», «я – сім’янин» тощо. Редактор у продюсерській 

функції вболіває за неконфліктність цих конфігурацій, адже для письменника 

важливо на всіх каналах комунікації бути переконливим, цілісним, послідовним у 

висвітленні своїх фахових і особистих поглядів (Иноземцева 2018).  

Продюсерські функції потребують високої здатності до самоорганізування й 

самонавчання, розвиненої емпатії, розсудливості проєктного менеджера, 

сміливості та спроможності терпіти нерозуміння контрагентами його ролі й 

старань. Не менш важливі вміння формувати ефективні команди й координувати 

їхню діяльність, здатність успішно спілкуватися та співпрацювати в команді, які 

часто не залежать від попередньо набутих знань. Редактор-продюсер – не керівник, 

а координатор і виконавець, ключовий а̀ктор, який інтегрує осібні зусилля для 

досягнення спільної мети. Комунікування з творчими особистостями, вміння 

інтуїтивно відчувати й аналізувати їхню комунікаційну культуру, маневрувати в 

налагодженні відносин із ними – характеристики редактора-продюсера з переліку 

базових. Спостереження за практикою й теоретичні судження дають підстави 

думати, що «досвідчений редактор завжди обирає індивідуалізовані тактики 

взаємодії з авторами, тактовно контролюючи співвідношення сил» (Теремко 2012, 

128), маловправний у цьому редактор може несвідомо як приваблювати, так і 

демотивовувати автора працювати з видавництвом. А, як відомо, для багатьох 

письменників особистісна культура й професіоналізм редактора є «ключовим 

чинником при виборі видавництва» (Дэвис 2008, 33), тому далеко не другорядними 

є не лише фахова зрілість, а й психоемоційна гнучкість, емоційний інтелект 

редактора, для редактора-продюсера вони – з найголовніших.  

Фахівці, які наважилися на статус і роль книжкового продюсера, на перший 

погляд, незалежні у виборі формату й обсягів роботи з автором і його твором. 

«Книжковий продюсер – це мультиінструменталіст, який вирішує питання від 

пошуку ілюстратора для обкладинки книги до потрапляння на полиці магазинів», 

– зауважує Л. Басаргіна (2016), додаючи, що «він одночасно генерує ідеї, 
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займається інтернет-просуванням, влаштовує тематичні івенти, працює для автора 

коучем, ментором, іноді – психологом». На підставі свого досвіду С. Єрохова 

(2019) зазначає, що її компетенція – «стратегія розвитку книжкового проєкту» за 

наявності сильного тексту. Літературне агентство Артема Сенаторова (Senatorov-

books.ru 2020) не просто консультує автора в написанні твору, а й діє як 

літературний тренер, поєднуючи функції літературного агента (пошук 

видавництва, відстоювання інтересів автора), творчого партнера – літературного 

редактора й коректора, а також книжкового продюсера, який опікується стратегією 

позиціонування й просування книги. 

Імперативом для продюсера книги є проєктний підхід, який передбачає 

стратегічний аналіз, стратегічне бачення, стратегічне цілетворення й планування, а 

також вибір засобів їх досягнення. Потужні гравці орієнтуються на найсильніші 

ринкові позиції (зіркові автори, актуальні теми), створюють ефект очікування й 

виводять на ринок книгу, що претендує на лідерський статус і стає подією. Ядром 

успіху є сильний твір і особистість автора. «Сильна книжка завжди штовхає до 

подальшого читання» (Семків 2016, 12), тому видавець повинен бути ефективним 

посередником між автором і читачем (Харитонов 2019, 31–32), медіатором.  

Письменники можуть продюсувати себе й самостійно, чому сприяють 

сервіси самопублікації, електронні публікації в мережі. На цій підставі 

С. Бернадський, Н. Мрочковський і А. Парабелум (2013) і Е. Барякіна (2018, 170–

182) стверджують, що автор здатен сформувати себе як бренд. Як підказує 

практика, це далеко не найоптимальніша орієнтація в час професіоналізації всіх 

аспектів діяльності на книжковому ринку. 

Це аж ніяк не спростовує тезу Я. Парандовського про те, що «письменники 

завжди навчали себе самі», сформульовану більше п’ятдесяти років тому на 

підставі зовсім інших обставин, ніж ті, що покликали на арену культури редактора 

як продюсера книги та автора (Парандовський 1991, 176). Більш придатні для 

теперішньої практики методи конструювання персонального бренду, про які ведуть 

мову письменники К. Іноземцева (2018), А. Молчанов (2015) і Ю. Саленбахер 

(2018). Деякі з них однаково доступні початківцю й досвідченому авторові: 
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«фріпаблісіті», в ефективності яких переконує К. Іноземцева (2018), пропонуючи 

розглядати кожну сильну особистість «людиною-брендом», яка може самостійно 

сконструювати свій медіаобраз. Протилежні міркування висловлює Л. Михайлова: 

технології, що забезпечують донесення твору до читача, «перебувають за межами 

літературного тексту», тому «автор не може сам просувати свою книгу» (Pro-

books.ru 2010). На цій підставі вона прирівнює завдання й функції редактора-

продюсера до генерального продюсера кіноіндустрії, де він осягає й контролює всі 

процеси створення контенту, а також шукає людські й фінансові ресурси для 

втілення проєкту. Певною мірою позиція Л. Михайлової слушна, якщо редактор, 

належно обізнаний із літературною й маркетинговою ситуаціями, вміє побачити 

книгу й автора в координатах інфо- й бізнеспростору, передбачає їхні перспективи 

і має відповідні організаційні навички. Такий редактор може стати тим агентом, 

який згенерує якісні й спроможні ідеї для забезпечення ефективності видавничого 

проєкту, поєднуючи «креативність із бізнес-стратегією» (Саленбахер 2018), діючи 

як «творчо обдарований лідер» (Саленбахер 2018).  

Конструювання емоційно-смислового поля книги (передконтенту) 

ґрунтується передусім на якості її контенту, «медіагігієнічності» автора, 

психологічних особливостях людського сприйняття і на доречному застосуванні 

маркетингових технологій, вибір яких має бути прискіпливо селективним. Рівень 

оволодіння авдиторіями корелює із ефективністю інформування про книгу та її 

автора, активізації в інтелектуально-емоційній сфері адресатів наявних образів і 

пробудження нових асоціацій. Їхнє проникнення в свідомість реципієнта (Реннер 

1925) створює «особливу форму герменевтичного кола, що пов’язує 

передрозуміння з розумінням» (КОМПАНЬЙОН, с. 94). Книга, автор і створений 

щодо них дискурс залучають або відштовхують потенційних читачів. «Без 

читацької роботи книга залишається нерухомою» (Компаньон 2001, 171). У зв’язку 

з цим продюсерський підхід бачиться найефективнішим у створенні й просуванні 

культурного продукту в епоху креативної економіки (Саленбахер 2018). 

 

http://pro-books.ru/
http://pro-books.ru/
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Висновки до Розділу 1 

 

Трансформації статусно-функціонального профілю редактора та сучасний 

його зміст розкривають ключові моменти становлення книжності й видавничої 

справи, актуальні для видавництва за конкретних історичних обставин чинники 

його успіху, а також роль редакторської діяльності у видавничому процесі та 

процесі книги. У функціональному аспекті вони виражають значущі організаційні, 

технологічно-процесуальні, нормативно-креативні аспекти окреслення меж його 

відповідальності й ініціативи, місце в системі ключових сил видавництва та роль в 

досягненні результату.  

Розвиток інформаційних потреб і технологій, інтенсифікація вимог до книги 

як поліфеноменального витвору, нарощення медіаконкуренції виокремлювали 

функції та виводили редактора на провідні позиції у видавничому процесі, 

посилювали вимогливість до результатів його праці й породжували все нові йому 

виклики.  

Визначальні етапи становлення редакторської діяльності: спонтанно-

цілеспрямовані поправки-переробки усних і письмових (предметне, малюнкове 

письмо) інформаційних одиниць; цілеспрямоване вивіряння і виправляння 

писемних текстів (скрипторії, бібліотеки, навчальні заклади); формування канону 

Біблійних Книг, коли в основному були випробувані й організовані в систему 

базові редакторські практики: встановлення автентичності, вивіряння, аналіз, 

відбір, коментування, редагування текстів і структурування їх у книгу; 

професіоналізація та спеціалізація редакторської діяльності у зв’язку з 

індустріалізацією видавничої справи на основі технологій друку (ХVІІІ–ХХ ст.); 

перехід на бізнес-моделі творення книги та її в післявидавничої підтримки; 

впровадження проєктного підходу – долучення редактора до роботи щодо 

управління контентом книги, іміджем та публічною активністю автора, 

очікуваннями й активністю цільових авдиторій, конкурентним середовищем, що 

засвідчило перехід від вторинних (підпорядкованих), партнерської ролей до 

продюсерської. На кожному етапі ключовим обов’язком редактора було створення 
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споживчої цінності книги, назалежно від того, наскільки цей обов’язок був ним 

усвідомлений у близьких до сучасного розуміння судженнях.  

Різноманітні аспекти діяльності редактора щодо створення книги та його 

взаємодій із автором були стабільно провідними у видавничій науці – змінювалися 

світоглядні та кваліфікаційні позиції дослідників, сукупність емпіричних фактів, 

підходи в їх аналізі, тлумачення та висновки, вони, намагаючись розпізнати суть 

редакторської праці, також зосереджувалися на споживчій цінності книги, хоч 

далеко не всі послуговувалися цим поняттям.  

Сучасна актуалізація дослідницької проблематики, пов’язаної з роллю 

редактора в забезпеченні успіху книги, спонукає по-новому побачити ключові 

аспекти його праці й горизонтів домагань, центром яких є потреби, мотивації 

читача, який передусім орієнтується на книгу як споживчу цінність, змінюючи 

критерії очікувань залежно від її типологічних параметрів. У зв’язку із цим сфера 

відповідальності не обмежується роботою зі словом, текстом, твором і книгою, а 

виходить в соціокультурний простір. 

Реалії інформаційної доби, активувавши нові функціональні та рольові 

аспекти фахового профілю редактора, змінюють і його статус, однак проблематика 

більшості сучасних досліджень діяльності редактора, віддалена від цих явищ. 

Причини цього – безупинність змін видавничого середовища, інертне його 

розуміння й контпродуктивні теоретичні настанови, концептуально закорінені в 

реалії індустріальної доби.  

Сучасний розвиток культурних індустрій, дія сил видавничого ринку, 

переструктурування й оновлення пріоритетів медіаспоживання потребують нового 

погляду на функціональний профіль редактора, його роль у процесі книги, 

передусім у творенні й актуалізації її споживчої цінності. У цьому сенсі 

пропоноване дослідження є однією з перших спроб системно побачити нові реалії 

буття редактора, його впливу на автора, учасників видавничого процесу та місце 

книги в системі потреб та інтересів читачів.  

Аналіз українського та зарубіжного видавничих середовищ переконує, що 

статусно-функціональна багатоманітність матриці редакторських посад (статусів і 
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сфер відповідальності) унеможливлює вироблення їх універсальної й стійкої 

моделі (Табл. 1.1.), яку можна безоглядно застосовувати в будь-якій видавничій 

структурі. В основі багатоманітності – різні управлінські традиції, сучасні 

управлінські орієнтації та підходи, масштаби книжкового ринку та видавництв. У 

цій панорамі помітні й архаїчні моделі, в яких функція редактора редукована до 

роботи з мовно-стилістичними аспектами твору, що обмежує реалізацію його 

компетентнісно-функціонального ресурсу. 

Новітній компетентнісний профіль – редактор-продюсер – позиціонує його 

одним із ключових гравців медійної (видавничої) сфери, який генерує ідеї успіху 

видавничого проєкту і втілює їх особисто чи разом із проєктною командою. Ця 

багаторівнева робота – основа розвитку автора, видавництва, галузі, а також 

творчих, нормативних й управлінських сил редактора. Саме ці ідеї організовували 

дослідження історії питання у видавничій науці та практиці, а також його 

теоретико-прикладних аспектів на сучасному етапі. 
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 Редактор – генератор споживчої цінності книги 

 

2.1. Споживча цінність, маркетингова цінність і цінність (значущість) як 

базові характеристики книги 

 

Теоретико-прикладне розуміння ключових характеристик книги розкриває її 

цінність для споживача, характер сукупної видавничої пропозиції та потреб 

соціуму, які з плином часу змінюються під впливом розвитку технологій, 

видавничих стилів, читацьких смаків, оцінок і культурних домінант. Сучасна книга 

вже не є одновимірною емоційно-смисловою, функціональною й технологічною 

системою – вона динамічна, відкрита до інновацій, комбінаторна – поєднує 

функціонально різноманітні можливості, структурні й технологічні елементи. Усе 

це змінює інтенції та практики редактора, виводить критерії оцінювання його 

старань на новий рівень. 

З розвитком функціональності книги змінюються настанови щодо неї автора, 

видавця (редактора) і читача, які з різних позицій підходять до осмислення її 

цінності. Розбіжності в мотиваціях й системах оцінювання на сучасному етапі, 

названому «ерою датаризму» (Ynharari.com 2018), посилює розгортання 

«мережевої економіки» (Качкаева 2016), що витісняє традиційну книгу з 

домінантних позицій у медіапросторі. Осмислення цих явищ й інноваційне 

реагування на них – чинники розвитку книги й збереження її місця у сфері інтересів 

людини. 

Віддалений і не заглиблений у сутність явищ погляд може їх і не розпізнати, 

бо книга, сформувавшись у своїх типологічних параметрах, мало в чому 

змінювалася до настання «ери датаризму», однак зосереджені на ній культурні 

потреби не були застиглими: нові покоління пов’язували з нею очікування, 

характерні для їх стилю життя, й інакше на неї реагували. Це проявлялося на рівні 

сприйняття споживчої цінності книги та її цінності як значущості в життєвому 

просторі й культурі, впливало на роботу редактора, відповідального за її 

літературну й маркетингову цінність. 
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Наукове осягнення споживчої цінності книги зумовлює погляд на неї як на 

«фрагмент матерії, облагороджений духом» (Гессе 1990, 176), що має й товарні 

ознаки (Котлер и Армстронг 2003, 268–269, Шартье 2006, 45, 105, Теремко 2012, 

94). В осмисленні її матеріальних і символічних компонентів важливі праці 

М. Бахтіна, Р. де Бері, Р. Калассо, М. Куфаєва: книга як «річ у собі» та явище 

комунікації; Г. Любарського, М. Рубакіна, Б. Сміт: соціокультурні, психічні 

аспекти контенту книги та читацького сприйняття твору; Х. Вільямсона, 

І. Кєлєйнікова, В. Ляхова, А. Орєшиної, Р. Шартьє: роль елементів архітектоніки 

книги, що акумулюють її змістово-смислову, семантичну й естетичну цінність; 

О. Антоник, Я. Владарчика, Н. Зубко, В. Теремка: видавничі підходи й 

маркетингові стратегії в створенні книги. Конкретизувати ключові аспекти 

цінності книги допомогли праці М. Бахтіна, Е. Гартмана, Г. В. Ф. Гегеля, 

М. Кагана, Е. Канта, Р. Лотце, Дж. Райхерта, Б. Сміт, Ю. Юма. 

Сучасні комунікаційні реалії потребують оновленого погляду на споживчу, 

маркетингову цінність книги і роль в її створенні редактора як однієї з 

найважливіших фігур видавничого процесу та процесу книги. Становлення 

«нового типу читання» (кліпового, фрагментарного, поверхневого) в донедавна 

логоцентричному світі ієрархічно впорядкованої культури (Хренов и Мигунов 

2008, 297) – «сканування замість читання» (Любарский 2015, 39–43), 

інтенсифікація його ігрових аспектів (Зубрицька 2014, 383) скеровують редактора 

до пошуку інноваційних методик та інструментів у роботі з книгою й автором. 

Інформаційна перевантаженість сучасного медіапростору актуалізує міркування 

Р. Барта про текст як «поле методологічних змагань» (Зубрицька 2014, 380), адже 

ринкову парадигму книги задає передусім сконструйована всіма суб’єктами її 

створення (авторами, фахівцями видавництва) й підтримувана в соціокультурній 

сфері різноманітними комунікаційними чинниками її маркетингова цінність, що 

акумулює інтереси й старання всіх долучених до її створення і функціонування 

учасників. 

Цінність не є універсальним соціофеноменом, вона визначає ставлення до 

конкретних видань як до чинників життєвого простору особистості, груп і спільнот, 
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залежить від часу, місця, культурної специфіки, в ній є стрижневі, 

структуроутворювальні й змінювані компоненти. Е. Кант розглядав цінність як 

значущість, а Г. В. Ф. Гегель застерігав від співвіднесення (ототожнення) її з річчю 

(Ан и Белинова 2014, 231). Найвищу цінність мають книги, сенси яких не залежать 

від місця і працюють поза часом. В античні часи цінністю була єдність істини, 

добра й краси (Калмыков 2015, 287, Дробницкий 1967, 49), в Середньовіччі – Бог і 

служіння йому (Ан и Белинова 2014, 231), у добу Відродження – людина, що фіксує 

антропоцентричний поворот у сприйнятті світу. У часи Просвітництва ядро 

цінності утворювали розум, наука і прогрес (Калмыков 2015, 287). 

У цих аксіологічних координатах книга постає як особливе явище, що 

акумулює різні значущі для людини й спільнот смисли – інтелектуальні, духовні, 

естетичні, прикладні тощо, фігурує як символ світоустрою й світосприйняття: «світ 

як книга» (А. Іванова (2014, 11)), «світ як роман» (У. Еко (2002)), «єдина книга 

світу» (Р. Калассо (2013, 24), «книга як Біблія людства» (Г. Ерицян (Мильчин 

2011)), що засвідчує її культурну роль, формує простір відповідальності редактора 

перед автором і суспільством. Системні кореляції між емоціями та чуттєвим 

досвідом читача досліджували М. Лакофф і М. Джонсон (2004, 74–78, 93–96), 

розкриваючи суть формул «книга – людина», «книга – світ», «книга – знання».  

Синкретичну природу цінності книги розкодовують поняття, що окреслюють 

різні аспекти цінності: «pretium» – «ціна, вартість» (СЛ.ДВОР., с. 809) відповідає 

економічному розумінню цінності як вартості (ціни) книги, її товарних 

характеристик; «usus» – «користь, вигода» (Дворецкий 1976, 800) натякає на 

процедуру оцінювання як атестування важливості, необхідності книги; «bonitas» – 

«добротність, висока якість» (Дворецкий 1976, 135) суголосне філософському 

«благо» (Розенталь и Юдин 1963, 50), що підкреслює взаємопов’язаність у книзі 

символічного й утилітарного. Всі ці виміри цінності можуть бути по-різному 

зреалізовані в книзі й виявлені читачем, тому одне з ключових завдань редактора – 

розпізнати ціннісний потенціал твору, знайти засоби його вираження (мовно-

стилістичні, структурно-функціональні, просторово-естетичні) й способи 

підсилення, що сприятимуть досягненню пов’язаної з нею сукупності цілей. 
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Дуальну природу книги можна осягнути на основі об’єктивістської 

(телеологічна) й суб’єктивістської (базована на механізмах людської психіки) 

концепцій цінності (Шинкарук 2002, 707). Щоправда, чимало дослідників 

сходяться на думці про зниження значущості книги серед вимогливих і 

технологічно оснащених читачів, вихолощення сприйняття її «високого, неземного 

походження» (Куфаев 2004, 71). 

Цінність тримається на таких концептах і сутнісних явищах, як «ціннісне 

ставлення», «ціннісна орієнтація», «ціннісна парадигма», «значущість», 

«задоволення потреб» (Бідун 2019, 83). Осягнення цих компонентів книги має 

відбуватися з урахуванням ускладнення й розширення функціональності її 

контенту й із залученням пізнавально-методологічного інструментарію історії, 

філософії, психології, культурології, праксеології, маркетингу. Оновлене 

розуміння цінності як сутнісного явища важливе в сучасному осмисленні цінності 

споживчої та маркетингової конкретної книги та книги як феномену культури 

(Бідун 2019, 82–84).  

Розбіжність дослідників у поглядах на смислові межі поняття «цінність» 

унеможливлює вироблення універсального підходу у сприйнятті й оцінюванні 

споживчої й маркетингової цінності книги. Найпоширенішими щодо цього є 

співвіднесення цінності (значущості) з матеріальним предметом і міркування про 

неї як іманентну його властивість – Г. Гегель, Д. Юм, Е. Кант (Ан и Белинова 2014, 

Smith 1991), а також трактування цінності як непередбачуваного, мінливого, не 

піддатливого об’єктивному вимірюванню креативного утворення, результату 

психічної діяльності людини на різних етапах взаємодії з предметом – 

Дж. Р. Барбера, М. Бахтін, Е. Гартман, Р. Лотце, М. Пейн, М. Рубакін, Б. Сміт (Ан 

и Белинова 2014, Шинкарук 2002, 707–708, Рубакин 1977, Бахтин 1986, Smith 1991, 

Payne and Rae Barbera 2013, 703–711). 

Осмислення цих ідей увиразнює сенс погляду на слово, фразу, книгу, 

сукупність книг як на збудники емоційно-смислових реакцій (Рубакин 1977, 17) й 

сенсотвірну субстанцію. Це означає, що, попри непередбачуваність читацьких 

сприйняття й поведінки, редактор (проєктна група) є не просто виконавцями, а 
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важливими учасниками культурного процесу. Розуміння специфіки 

функціонування контенту книги в динамічних координатах культурного простору, 

індивідуального й колективного читацького сприйняття допомагає редакторові, 

видавцю обрати вмотивовану світоглядну, фахову позицію та оптимальні рішення 

у різних прикладних ситуаціях. Ідеї бібліопсихології М. Рубакіна (Рубакин 1977), 

який досліджував різноманітні аспекти психічної роботи читача з книгою, їхні 

взаємозалежності, закономірності й механізми, організовують розуміння цінності 

книги як утілених у ній сенсів і як результату їхнього осягнення й методологічно 

вибудовують вектор діяльності редактора на основі переконання, що «критерії 

успішності книжок задає активний читач» (Litakcent.com 2020), а завдання 

редактора – відчитати його потреби, запити й очікування й працювати на 

відповідному рівні. 

Традиційно сприймаючи книгу як універсальну цінність, споживач шукає в 

ній актуальну для нього конкретну споживчу цінність – «корисні властивості, 

здатність задовольняти смаки, інтереси тощо» (Теремко 2012, 93), тому редактор 

(видавець) орієнтуються в роботі з книгою здебільшого на ці виміри цінності. Час 

постійно змінює читацьке середовище, тому вони зобов’язані шукати рішення, які 

забезпечували б утримання й підсилення позицій книги в цільових авдиторіях і 

читання як культурної та людинотвірної діяльності в суспільстві. 

Якісна книга повинна «працювати» сама на себе, переконувати потенційного 

читача, що серед іншої видавничої продукції саме вона – максимально ефективна в 

задоволенні його потреб. З цього погляду книга здатна набувати статусу 

«метацінності» – нематеріальної цінності, зумовленої інтерпретацією читачем її 

основної специфіки (Ревуцька 2014), що виникає на перехресті його потреб, 

інтересів та індивідуального сприйняття і є його ціннісним відношенням до змісту 

твору й особливих характеристик видання. 

На буденному рівні цінність книги можна ототожнити з літературною якістю 

вміщеного в ній твору й репутацією його автора. Фаховий і науковий погляд 

зобов’язує бачити значно більше її аспектів в багатогранності їх проявів. Вона 

завжди охоплюватиме віртуальне – у творі (авторські ідеї, думки, концепції) та 
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книзі (дизайн-концепція, художнє оформлення), поза твором і книгою 

(популярність письменника, репутація видавництва, читацькі досвіди, очікування, 

пост-читацькі утворення), в яких по-різному поєднані індивідуальне й соціальне, 

минуле й актуальне в конкретній ситуації. На відміну від А. Компаньона (2001, 40), 

котрий стверджував, що критерій цінності – «не літературний і не теоретичний, а 

етичний, соціальний і ідеологічний, в будь-якому разі позалітературний», 

зауважимо, що він (критерій) є сукупністю літературних і нелітературних 

(індивідуальних, колективних, естетичних, соціальних, прикладних та інших) 

чинників. 

Ще одну грань розуміння цінності книги пропонує Ж.-П. Сартр (1999): 

добровільний, творчий акт читача, що виникає внаслідок дотримання імперативу, 

іманентного літературному творові. Сучасний читач майже ніколи не ізольований 

від інших читачів і маркетингових впливів. Цінність книги, яку він позиціонує як 

самостійно виявлену, насправді може бути йому нав’язаною різними чинниками й 

агентами. Із цим пов’язують беззастережне визнання цінності книг літературного 

канону, моду на тему, жанр, тип героя, стиль, автора. За таких ситуацій уявлення, 

враження, ціннісне ставлення читача до конкретної книги можуть бути 

зумовленими домінантними в соціумі ідеями й настановами або їм суперечити. 

Дискусійне питання – розмежування ціннісного ставлення до твору (тексту) 

і книги (речі). Наприклад, А. Іванова переконана, що книга перебирає на себе 

значущість, сакральність твору (Иванова 2014, 11), а нерозмежованість тексту і 

книги позбавляє її статусу на користь нових форм віртуальної реальності (Иванова 

2014, 3). Р. Касаті вважає книгу лише носієм контенту, способом його 

транспортування (Армстронг, Вонг, Котлер и Сондерс 2007). Невід’ємність тексту 

від його матеріальних модальностей обстоює Р. Шартьє (2006, 37), цю позицію 

підтримує і П. Ренд (2013, 20), вбачаючи контент, способи і форми його вираження 

взаємодоповнювальними та взаємоозумовленими. Як органічну єдність їх 

розглядає й І. Кєлєйніков (2012, 26): «книга-річ нерозривно пов’язана з книгою-

текстом, є його матеріальним втіленням». В цьому ж руслі міркує й А. Орєшина 

(2014, 35): «книга як кінестетична форма задіяна в задуманому автором 
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образотворчому сюжеті». 

Ставлення до книги як цінності, значущості залежить від актуальної для 

певного культурного часу та середовища ціннісної парадигми, життєвого устрою й 

індивідуального досвіду, світоглядних переконань читача, адже будь-які форми 

генерують смисл, а будь-який текст – відкрита до інтерпретацій система (Шартье 

2006, 127), сприйняття і трактування якої можуть бути різними. У багатьох 

ситуаціях цінність є й сукупністю ідей, переконань, пересторог, очікувань і норм 

поведінки. Із розуміння природи, суті й динаміки ціннісно-раціональної діяльності 

особистості, груп і спільнот виростає розуміння психографічних особливостей 

цільових авдиторій, які ігнорувати редактор, який мислить категоріями ринкового 

успіху й намагається відповідно працювати, не зможе дозволити собі. 

Узаємопов’язаність процесів пізнання, оцінювання та перегляд попередніх 

уявлень і переконань створює ситуації, «коли пізнання предмета певною мірою 

відбувається без виявлення значущості предмета для практики» (Алексеев и Панин 

1991, 269). У такому разі виникають передумови думати про нерозпізнану, 

недооцінену суб’єктом пізнання споживчу цінність або про перенесення процесу її 

осягнення на інший час, коли визріють необхідні умови. Про цінність як значущість 

(вищий рівень функціональності) за таких обставин не йдеться. 

Під дією сукупних об’єктивних і суб’єктивних чинників (вік, специфіка 

діяльності, соціальний контекст, читацька вправність тощо) навіть досконала за 

всіма критеріями книга може розминутися з читачем, а наявний у ній потенціал 

може бути нерозпізнаний і неосягнений, тому без інструментів актуалізації вона не 

буде визнана значущою. Сценарії роботи щодо цього можуть бути різними: 

актуалізоване читання, високе визнання без подальших прочитань (зреалізована 

цінність), з подальшими прочитаннями (зреалізована і відкладена цінність); 

припинення читання (неосягнена, незреалізована цінність); повернення під 

впливом спонтанних чи цілеспрямовано задіяних чинників до книги (зреалізована 

відкладена цінність). Ця схема може бути розширена, оскільки моделі поведінки 

читача і форми його рецептивно-оцінної роботи багатоманітні. У цьому процесі 

спрацьовує механізм, відповідно до якого «ціннісне відношення, якщо його 
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розглядати з погляду суб’єкта, реалізується двояко – як зарахування його до 

цінності оцінюваного об’єкта і як його осмислення» (Каган 1997, 51). 

Про «експозиційну цінність» вів мову В. Беньямін (1996, 29–31), яка, 

вочевидь, найбільше проявляється у виданнях преміум-класу, артбуках, книгах 

художника. У. Еко (2002) називав «алетевтичною цінністю» відчуття, що 

приходить у процесі перенесення уяви в простір твору під час його читання. Це 

підкреслює важливість зосередження редактора на віртуальних і матеріальних 

характеристиках книги, ціннісна наповненість яких різнитиметься залежно від її 

змісту, матеріальної форми, типологічної специфіки, функціонального 

призначення – як правило, в різних читацьких авдиторіях процес і результат її 

осягнення не може бути тотожним, що вкотре підкреслює важливість для редактора 

враховувати якомога більше релевантної інформації про цільову авдиторію книги. 

Одна із аксіом – неоднакова актуалізація ціннісних вимірів книги автором, 

редактором, видавцем, експертами й читачами, що зумовлено специфікою їхніх 

настанов щодо неї й очікувань від неї як проєкту. Актуальна для суб’єктів 

видавничої діяльності взаємозалежність споживчої та маркетингової цінності 

книги реалізується в погляді на неї як на товар і ядро бізнес-процесу. Цей аспект 

проблеми побачив В. Теремко (2009, 29–30), виокремивши найхарактерніші 

сутнісні ознаки, функції, потреби, які задовольняє книга, особливості її сприйняття, 

використання, в сукупності яких вона і реалізується як особливий товар. 

Дослідження книги з позиції її маркетингових особливостей (Теремко 2009, 

Владарчик 2002, Антоник та Зубко 2006), виявляє взаємозв’язки й закономірності 

формування, розвитку й функціонування різних вимірів її цінності. 

Споживчі властивості (якісні параметри й характеристики контенту, 

особливості його матеріального втілення) постають для видавця як маркетингова 

якість; закладені споживчі властивості є потенційною споживчою цінністю 

(визнання читачем сукупності матеріальних і духовних благ від володіння чи 

користування книгою формує ціннісне ставлення) (Рис. 1.1). Потенційність означає 

ймовірність різного результату взаємодії читача з книгою. За сприятливого 

поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників читач ідентифікує в книзі 
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споживчу цінність.  

Рис. 1.1. Взаємозв’язки споживчої та маркетингової цінності книги 

 

У процесі читання відбувається реалізація споживчої цінності книги, 

оптимальним результатом чого є осягнення її цінності як значущості (Теремко 

2012, 93, 197). Ця модель розходиться з твердженням С. Поварніна (1978, 33–34) 

про те, що справжнє переживання і розуміння художнього твору можливе лише 

після його перечитування. Судження С. Поварніна підтверджують ідею щодо 

індивідуальної специфіки сприйняття, осмислення, інтеріоризації сенсів твору, 

ролі соціокультурного контексту й індивідуальної ситуації у ставленні до книги. 

Розуміння книги як синкретичного, ціннісно наснаженого й поліфункційного 

контенту задає орієнтири для редактора (проєктної групи), хоч результат не завжди 

корелює з ним. Прагматика справи нерідко руйнує, здавалось би, досконало 

вибудувані теоретичні конструкції. Це виправдовує комбінування різних підходів 

під час планування, готування контенту і роботу з ним на післявидавничому етапі. 

Такий підхід ілюструє тезу Х. Вільямсона (1956, 17–22) про доцільність 

апелювання до раціонального та ірраціонального в системі мотивацій, 

самонастанов і очікувань споживачів. 

Видавець оцінює результативність своєї роботи за показниками видавничої 

якості, ринкової успішності книг і твореного ними суспільного резонансу. 

Поширення цих критеріїв на всі типи видань і на всі категорії читачів не завжди 

знаходить підтвердження, оскільки нерідко популярність видання корелює не з 

класичними маркетинговими моделями успіху, а з дією несподіваних ситуативних 
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чинників. Видавнича практика такі ситуації знає, однак ці парадоксальні винятки 

не спростовують правила, згідно з яким системний результат є продуктом 

системного підходу і системних старань. 

Проєктування книги, втілення в ній споживчої цінності, програмування й 

координування комунікацій задля розкриття її суті, управління емоційним і 

раціональним її сприйняттям у читацьких авдиторіях – усе це становить перший 

план інтересів і роботи редактора. Головне при цьому – розробка проєктів, програм 

і конкретних рішень, відповідних конкретиці цільових читачів, адже споживча 

цінність «завжди відносна, багатовимірна, суб’єктивна і динамічна» (Орехов 2014, 

18): для однієї групи читачів комікси, любовні романи затребувані й цінні, а інші 

розглядають їх як «сублітературу» (Carlsen and Sherrill 1988, 87–94), «треш-

літературу» (Зимина 2004, 66–71), не варту уваги. Різнорідність читацьких 

авдиторій та їхніх мотиваційно-оцінних установок ставить під сумнів 

запропонований Р. де Бері (1984, 43) спосіб визначення цінності книги: «Міра 

любові <…> відповідає цінності речі». Літературознавці сходяться на думці, що в 

сучасних умовах «поділ літератури на елітарну та масову давно застарів» (Семків 

2018, 109).  

Різну споживчу і маркетингову позицію мають твір письменника і його книга, 

дистанцію між якими заповнює праця редактора і видавничої команди. Творення 

споживчої цінності книги – «сфера відповідальності, поле взаємодії автора і 

видавництва» (Теремко 2012, 97), а трансформований у книжкову форму твір 

приростає новими споживчими властивостями. Втілена в книзі споживча цінність 

твору може набувати додаткових значень у різних авдиторіях і під впливом часу. 

Вона – стратегічне ядро, що створює ключові чинники успіху, конкурентні, 

репутаційні й статусні переваги для видавництва, які конвертуються в його 

багатоманітний результат. Актуалізація споживчої цінності книги для читача є 

показником її маркетингової цінності, яку моделює і в якій передусім зацікавлений 

видавець. З’єднання горизонтів інтенцій видавця із горизонтами очікувань читача 

є свідченням трансформації споживчої цінності в маркетингову, а також успіху 

автора, редактора і всіх учасників процесу книги. Це дає підстави розглядати 
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споживчу і маркетингову цінності як «спільну цінність» – здатність книги 

задовольняти потреби усіх учасників її формування (Мельничук 2014, 38) й 

забезпечення місця в культурному просторі. Як слушно зауважує Х. Вільямсон 

(1956, 374), якість має бути не лише досягнута, а й підтримана, хоча в умовах 

масового виробництва нею часто нехтують на користь швидкості і дешевизни. 

Предметність і зміст книги невичерпні, як і підходи редактора в роботі з нею. 

Інтегровано вони зосереджені на збереженні, збагаченні й увиразненні її ядра, 

основою якого є текст, дизайн-концепція та видавниче забезпечення всіх її 

елементів. Його сприйняття й оцінювання багатоаспектне й змінюване: читач може 

зреагувати на назву видання, прізвище автора, назву видавництва, прочитану 

рецензію, почутий відгук або спонтанно зупинити на ній свій вибір. Це означає, що 

цінність, значущість, привабливість книги в одних ситуаціях може проявитися як 

фрейм (ідентифікатор), в інших – визріває в процесі й за результатами її читання.  

За твердженням психологів, візуальні сигнали людина ідентифікує й 

опрацьовує спонтанно, здебільшого позасвідомо, що видавництва враховують в 

роботі з дизайн-концепцією й оформленням покриття блоку книг. Це свідчить про 

пріоритетність для них рішень, які створюють ефект привабливості книги, якщо 

неможливо повноцінно застосувати інформацію про її потрібність, значущість. За 

такої ситуації спрацьовує мотивація і логіка промислового дизайну: спонукати 

клієнта до придбання товару. Якщо таку налаштованість книга формує й у фахових 

читачів (бібліотекарів, рецензентів, книготорговців), це сприяє її популяризації й 

читацькому успіху.  

Якими ефектними не були б візуальні рішення, вони не повинні розходитися, 

а тим більше – конфліктувати зі смисловим, емоційним прикладним компонентами 

контенту книги, в іншому разі ймовірні непідтверджені очікування, розчарування 

й більш радикальні негативні реакції цільових авдиторій. Вони можуть бути 

спричинені не тільки невідповідністю візуальних рішень споживчій цінності, а й 

інтелектуально-емоційною неготовністю (вік, освіта, професійна кваліфікація) 

осягнути зміст видання. Споживча цінність у такому разі не буде сприйнята і 

деактивує цінність маркетингову. Можливий і нульовий варіант суб’єктно-
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об’єктної взаємодії, який залишає споживчу цінність книги в стані потенційності: 

коли вона не потрапляє до споживача, непомітна в його життєвому просторі. З 

огляду на це важливо сфокусувати фахові зусилля не тільки на створення 

привабливої книги з потужним ціннісним ядром, а й на ефективній промоції та 

якісному обслуговуванні клієнтів. 

У цьому сенсі у новому вимірі проявляє себе ціна видання: не тільки як 

індикатор економічної культури й бізнесової стратегії видавництва, але і як 

соціопсихологічний інструмент. «Споживач повинен платити за те, що є для нього 

цінністю, а не за «собівартість» постачальника», – зазначав П. Друкер (2004, 225, 

229), що підтверджує положення про першочерговість споживчої цінності з огляду 

на реципієнта (задоволення потреби), а не задля реалізації амбіцій виробника 

(забезпечення комерційного результату). Це відповідає сучасному баченню 

ланцюжка цінності, в основі якого – споживач і його потреби (Сливотски и 

Моррисон 2002, Кім і Моборн 2016), й налаштовує на створення цінності для 

споживача, а не продукту в контексті можливостей та інтересів виробника (Друкер 

2004, 227). Органічно вивершує систему настанов концепція значущості, 

запропонована А. Ковіллом (2015), яка полягає в формуванні, налагодженні та 

збереженні емоційного зв’язку, що виникає з досвіду взаємодії з продуктом, 

видавничою маркою, працівниками видавництва чи ланцюжком подій. 

Генерування значущості – емоційна необхідність у багатоваріантному світі з 

незліченною кількістю пропозицій і постійним зниженням концентрації уваги й усе 

менш самоконтрольованою споживчою поведінкою (Ковилл 2015, 77). 

Сукупність ідей, положень, напрацювань дослідників і практиків видавничої 

справи фундаментують розуміння базових понять, що розкривають різні й 

водночас сутнісно й функціонально близькі прояви книги. Споживча цінність 

книги – варіативна сукупність її характеристик, зумовлена типологічним статусом, 

жанровою специфікою твору, якістю його видавничого опрацювання, покликана 

задовольнити інтелектуальні, прикладні, морально-етичні, естетичні потреби 

читачів, розширювати межі їхнього рецептивного досвіду; маркетингова цінність 

книги – здатність книги задовольняти ринкові очікування видавця, бути 
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ефективною функціональною одиницею його бізнес-стратегії. 

Споживча і маркетингова цінність твору і книги (прикладний вимір) за 

певних обставин набувають статусу символічної цінності для певного часу, 

покоління, нації, транснаціональної єдності тощо. Символічний вимір книги 

реалізується і в погляді на неї як на універсальний знак, метафору. Похідною від 

споживчої, маркетингової та символічної цінності книги є її бібліографічна 

цінність. Бібліопсихологічний аспект цінності книги зреалізований у працях 

М. Рубакіна, філософський – М. Куфаєва. Поліаспектність книги – передумова її 

кроскультурної й транстемпоральної цінності. 

У створенні споживчої цінності книги важливе розуміння її як контенту, 

творення й поєднання структурно-функціональних елементів якого відбувається за 

внутрішньо зумовленою логікою, специфічними взаємовідношеннями, смислово-

емоційними зв’язками, сукупність яких визначає унікальність видання, зумовлює 

мотивації щодо нього і його сприйняття. Моделювання параметрів книги – ключове 

завдання редактора в опредметненні твору, успішний вибір засобів книжкової мови 

організовує її архітектоніку і є платформою в його післявидавничих стараннях. 

Характер цієї роботи ілюструє міркування Ю. Щербініної (2017, 87), що «зміст 

книги не дорівнює механічній сумі ідей, система образів не тотожна сукупності 

художніх деталей», адже твір – основний елемент контенту, з яким працює 

редактор і на основі якого відбувається створення інших його елементів. 

Результатом таких старань є книга як цілісна змістово-смислова структура (Бідун 

2018, 12–15). 

Контент книги об’єктивується в її матеріальній конструкції, способах 

просторового організування та наповнення (дизайн-концепція) (Бідун 2018, 13). 

Дискурс про книгу й автора може розгортатися в період генерування її ідеї та 

концепції, під час редакційно-видавничого процесу й наступних етапів. Навіть за 

наявності у видавництві запрограмованих на цю роботу фахівців (служб) редактор 

як зацікавлена в успіхові книги інстанція не може випустити її ключові ланки з поля 

зору, позиціонуючись у цьому процесі як «інформаційний дизайнер» (Manovich 

2016, 6). «Проєктування навколокнижкового простору є дворівневим завданням і 
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процесом: мікрорівень – структурування ядра (ключової цінності) й 

інфраструктурних компонентів (обрамлення ядра) контенту книги» (Бідун 2019, 7). 

Мікрорівень дискурсу про книгу та її автора – це структурні елементи 

контенту книги, що утримують її змістово-смислове ядро: конкретизують, 

доповнюють, витлумачують чи навіть виконують функцію гейміфікації (в дитячих 

виданнях). Йдеться про текстову, візуальну інформацію на покритті блоку, дизайн-

концепцію, ілюстрації й супровідні елементи основного тексту (апарат видання): 

вступне слово, передмова, післямова, система покажчиків, приміток, умовних 

позначень і скорочень, сло́вник, додатки тощо, змістово-смислове й семантичне 

значення яких перебувають виключно в межах контенту книги. Їх можна умовно 

окреслити поняттям «контент про контент» – сукупність текстових та 

іконографічних елементів, які одночасного слугують інформаційним обрамленням 

і способом опредметнення, комунікаційного увиразнення твору. На важливість цих 

елементів звертав увагу Ю. Лотман: їх функціонування визначене межами тексту 

книги і може зливатися з ним (Зубрицька 2004, 439).  

Бібліографічний опис, анотація, презентаційні тексти (відгуки, враження) 

наближають читача до книги, полегшують роботу з нею, формують перші 

враження, активують створення чи пригадування її образу й змістово-смислового 

ядра. Дж. Женет (1997, 1–5, 16) називає їх «паратекстуальними елементами 

(перитекстом і епітекстом)», Ю. Лотман – «метамовними конструкціями», 

«композиційною рамкою» (Зубрицька 2004, 431), Н. Іншакова (2015, 35–39) – 

«інформаційним супроводом», Л. Зіміна (2004, 159) – «метатекстами». Про 

семантику значень цих елементів і горизонти їх застосування ведуть мову 

Дж. Рілей (2017), Дж. Петер, М. П’єтч, Дж. Фрідман (Peter et al. 2017, 25, 124, 259–

268): послуговуючись поняттям «метадані» («metadata»), вони зосереджують увагу 

на ефективності застосування цих відомостей як описових і пошукових ключів у 

базах даних. Трактування «метаданих» як інформації, «яка описує книгу й 

допомагає їй потрапляти у відповідний онлайн-пошук» (Peter et al. 2017, 259) й 

«пов’язана з переліком книги в електронній базі даних видавця, роздрібного 

торгівця чи іншої організації» (Peter et al. 2017, 283) відкриває нові можливості для 
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автора, видавця й інших агентів книги: «Метадані книги включають ім’я автора, 

назву книги, формат, ціну, а також ключові слова, пов’язані з її змістом, що 

допомагають в онлайн-пошуку» (Peter et al. 2017, 283), що мотивує концептуально 

обґрунтоване їх застосування. 

Субстратом усіх структурних елементів контенту книги є твір, їх єдність 

генерує систему, всі складники якої впливають на читача «раніше, ніж його око і 

думка зосередяться на тексті» (Теремко 2012, 109). Міркування В. Теремка близькі 

до тверджень А. Бєловіцької, яка урівнює важливість й значення цих структурних 

одиниць з іншими формальними ознаками книги (форматом, обсягом, 

оформленням покриття блоку тощо). Вони апелюють до чотирьох 

«субстанціальних (ознак – А. Б.) – інформативності, комунікативності, 

семіотичності <…> матеріальності» і є «внутрішньою визначеністю книги» 

(Беловицкая 2007). «Контент про контент» (матеріалізований чи віртуальний) є 

важливим аспектом трансформування твору в книгу, він упорядковує, виструнчує 

її змістову й просторову архітектоніку, тому навіть коротке чи поверхневе 

ознайомлення читача з нею натякає на тип її контенту й «етикет» (Ленем 2005, 119) 

користування нею. З огляду на це назріває питання виправданості фіксування 

структурно-функціональних елементів контенту про контент як побічних, 

другорядних: Е. Адамов (1990, 242, 288) називає їх «функціональними 

“службами”», а О. Хлопунова (2016, 43, 62) – «факультативними елементами». 

Просування контенту про контент книги підвищує її шанси в читацькому 

світі, що актуалізує новий аспект значущості його елементів, розширює й активізує 

їхню дію серед читачів і різних фахівців, які працюють із книгою, завдяки чому 

насичені оригінальною інформацією елементи сягають макрорівня інформаційного 

поля книги – дискурсу про неї, порушені в ній ідеї, а також про автора та 

видавництво. 
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2.2. Редактор – ключова інстанція генерування концепції і споживчої 

цінності книги 

 

Загострення конкуренції в медіасфері, в т. ч. на книжковому ринку спонукає 

видавництва до пошуку нових засобів боротьби за увагу потенційних учасників 

процесу книги на її післявидавничому етапі, передусім – за увагу читача. 

Унікальний видавничий стиль, оригінальне позиціонування в конкурентному 

середовищі й інтенсивна комунікаційна діяльність – чинники, які забезпечують 

кращі перспективи для авторів, їхню партнерську привабливість і живлять 

вибагливі читацькі сподівання. Це принципово змінює позицію редактора: за таких 

умов він не молодший партнер, не порадник і не соратник автора, а продюсер книги 

– суб’єкт видавничої діяльності, відповідальний за її успіх, що співмірне також із 

його фаховим успіхом, досягненням цілей видавництва, задоволенням потреб, 

інтересів читача і достойними експертними оцінками. Їхня сукупність інтегрально 

конвертується в успіх автора.  

Усе це виводить на перший план видавничу політику (концептуальний 

погляд на жанрово-тематичний спектр, структурно-типологічну, стильову 

специфіку видань, а також роботу з текстом (твором), візуальними рішеннями та 

принципи взаємодії з авторами) як стратегічний інструмент. Її параметри 

окреслюють поле ініціативи й відповідальності редактора, критерії для оцінювання 

ситуації, прийняття рішення й аргументи в переговорах, вони дають зрозумілі 

сигнали авторам і всім причетним до створення книги фахівцям. З часом його 

розпізнають ринок й експертне середовище. Видавнича політика трансформується 

в концепції книг і їх сукупностей (серій, «лінійок») як видавничих проєктів, коли 

редактор дбає не тільки про текст, твір і книгу, а про всі чинники її ринкової 

конкурентоспроможності й читацького успіху, звертаючи увагу на питання, до 

яких байдужий за традиційних обставин літературний редактор, – саме до такого 

підходу його спонукають продюсерська позиція і продиктовані нею обов’язки.  

Близька до видавничої політики видавнича концепція (концепція 

видавництва) як сукупність принципів формування книжкової пропозиції, 
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поведінки на ринку, співпраці з агентами книги, що в результаті утворює засади 

його конкурентоспроможності, репрезентує місію й цінності як учасника 

ринкового й культурного простору. Оригінальність видавничої концепції фокусує 

увагу читацьких авдиторій на видавництві та його книгах, адже серед ущільненого 

інформаційного простору читач надає перевагу непересічному книжковому 

контенту, що має притягальну силу, відповідає його вимогам і вимогам часу. 

Похідна від видавничої політики й видавничої концепції концепція книги 

(сукупності книг), що фіксує вимоги до твору (тексту) і ключових параметрів 

(внутрішньої структури, графічних рішень) його представлення в книжці, 

недотримання яких унеможливлює роботу над ним; принципи взаємодії автора і 

редактора (видавництва), ігнорування яких позбавляє сенсу їхню взаємодію. Як і 

видавнича політика, вона чітко регламентує базові параметри і дає ефективні 

інструменти для діяльності в ситуаціях, які потребують творчого маневру. 

Видавнича концепція сфокусована на ринкові, елементом якого є книга; концепція 

книги зосереджена на книзі як елементові, видавничій концепції та сукупності 

видавничої пропозиції на ринку. «Концептуальний підхід відображає розуміння 

сутності майбутньої книги» (Жарков 2002) з урахуванням видавничих стратегій і 

можливостей. 

За проєктного (продюсерського) підходу редакторові (видавництву) не 

обійтися і без концепції роботи з книгою на поствидавничому етапі 

(позиціонування, просування, управління сприйняттям і враженнями). На її основі 

відбувається проєктування конкретного видання – етап, що настає після 

ознайомлення із твором, ухвалення рішення про його випуск у світ, оформлення 

договірних відносин видавництва й автора. Її уявний образ, в якому важливу роль 

відіграє назва, задають редакторові позицію для роботи з текстом, сприйняття 

дизайн-концепції і художнього оформлення, супровідних текстів і ключових 

концептів повідомлень про неї.  

Вростання в теоретичну канву поняття «концепція книги (видання)» й 

концептуальних підходів у видавничу практику засвідчує трансформацію статусу і 

функцій редактора: із фігури, відповідальної за твір, він уже діє і як фігура, що 
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особисто працює й координує старання інших фахівців задля забезпечення 

ринкового і соціокультурного її успіху. В зарубіжних реаліях ця статус-функція 

зосередження в сегментах відповідальності кількох представників редакторської 

професії, об’єднання зусиль яких має стійку засадничу основу; в українських – вона 

викристалізовується непросто, як і будь-яке соціокультурне явище, наражаючись 

на свідоме й інтуїтивне її несприйняття авторами й працівниками видавництв; 

недостатнє її розуміння і в науковому колі.  

Концепція конкретного видання поєднує елементи політики й культури 

видавництва, результати дослідження й розуміння ринку в конкретний час, а також 

жанрово-стильову специфіку твору, позицію автора в літературі та суспільстві. На 

її основі розгортається робота щодо стратегування видавничого проєкту – 

органічно взаємопов’язаних мисленнєвих, творчих, технологічних й 

організувальних процедур задля досягнення сукупного результату як 

синергетичної єдності багатьох об’єктивних чинників, можливостей і старань 

фахівців на всіх етапах його здійснення.  

Концепція книги значною мірою є похідною ділової культури видавництва, 

стратегічної налаштованості редактора і стратагем (ідей, практик, генеалогії 

успіху), що домінують на ринку. Ідеї стратегування у фаховій культурі редактора 

можна відчитати у працях Дж. Девіс, Р. Калассо, В. Теремка, П. Форсайта та ін. Їх 

підсилюють спостереження та міркування щодо різноманітних аспектів діяльності 

редактора О. Амінової, А. Єршова, І. Жаркова, Н. Зелінської, Л. Зіміної, 

Р. Іванченка, О. Коритова, В. Коростеліної, Т. Крайнікової, Л. Лангетайг, 

А. Лобіна, М. Миронової, Д. Мурзіна, З. Партика, Я. Приходи, В. Різуна, 

А. Тертичного, М. Тимошика, М. Феллера, О. Хлопунової, Л. Шкуровича. Неабияк 

корисні для наукових узагальнень судження видавців, редакторів, письменників і 

книжкових дизайнерів, журналістів та експертів ринку.  

Поняття «концепція», що вкоренилося у видавничій науці та практиці, а 

також пов’язані з ним терміноформи – «концепція книги», «концепція видання», 

«видавнича концепція», «дизайн-концепція», «концепція оформлення», 

«художньо-графічна концепція видання», «смислова концепція», «редакторська 



99 

концепція оформлення», «дизайн-концепція видавництва», «креативна видавнича 

концепція», «редактор-концептуаліст» – окреслюють масштаб його семантичного 

поля і проблему невпорядкованості термінозастосування. Практика щодо цього 

однозначніша: вона або далека від концептуальних систем, або демонструє різну 

їхню зрілість й ефективність, проявляючи кваліфікаційну культуру її операторів. 

Концепція є інтелектуально-організувальним стрижнем базованих на 

знаннях і проєктивних ідеях, підпорядкованих цінностям і цілям видавництва 

системних старань. Концептуальна робота організовує й дисциплінує; зберігаючи 

поле для імпровізацій, вона раціонально закладає закономірні можливості успіху, 

мінімізує ризики й невдачі. За таких обставин редактор вільний у тактичному 

маневрі, незалежний від суб’єктивної волі третіх осіб, оскільки концепція є 

джерелом ідей, аргументів, рішень і підпорядкованих конкретним цілям системних 

старань. Неконцептуальна робота тримається на інтуїції, в її основі – спонтанність, 

а на фініші – невідомість. Вона теж може бути успішною чи невдалою, однак успіхи 

й поразки за концептуального і спонтанного підходів мають різні природу й рівень 

передбачуваності. 

Найчастіше під концепцією книги розуміють спосіб організування й 

художньо-стилістичні характеристики її контенту, а також матеріальні аспекти 

його втілення. Як «замисел, який пов’язаний із конструктивним принципом 

підготовки твору до друку» (Жарков 2002) пропонує розглядати концепцію книги 

І. Жарков, міркування якого підтримують А. Лобін, М. Миронова (2009, 50), 

Д. Зилевич (2016, 83).  

Для увиразнення поняття «концепція книги» й конкретизованого розуміння 

позначуваного ним феномена доцільно зважити на етимологію й смислове поле 

поняття «концепція» (лат. «conceptio», «conseptioni»), яке має кілька трактувань: 

«поєднання, сума, сукупність, система»; «резервуар, сховище»; «формулювання 

(редакція) юридичних актів»; «зачаття, прийняття сімені»; «словесний вираз» 

(Дворецкий 1976, 222). Мисленнєво-асоціативне їх прочитання наводить на думку, 

що концепцією є не механічна сукупність елементів, а їхня система як внутрішньо 

узгоджене когнітивно-креативне утворення. Обов’язкові (стабільні) її ознаки – 
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цілісність, органічна єдність елементів, чіткість формулювань, змінювані – 

нестандартний погляд на ситуацію, креативність ідей щодо майбутньої діяльності, 

оригінальний спосіб досягнення результату. Концепція селективна, вибіркова – 

визбирує необхідне й відсіває їй чуже, акумулює інтелектуально-креативну 

енергію, спонукає до пошукової діяльності й блокує органічно невластиві обраній 

системі елементи. З цього погляду редактор фігурує як особа, яка атестує власні 

ідеї, ідеї автора, проєктної групи, референтних осіб чи їх колективів щодо 

життєздатності, доцільності й ефективності певних характеристик книги, всього 

комплексу роботи з нею в координатах тих середовищ читачів, задля яких усі ці 

суб’єкти розгортають свою діяльність.  

За своєю природою концепція книги є когнітивно-креативним утворенням, 

оскільки виникає в процесі інтелектуальних, творчих зусиль та інтуїтивного чуття, 

існує в свідомості суб’єкта (автора, редактора, видавця), підпорядкована логічним 

законам, нормативним правилам чи рекомендаціям, а виражена вербально – стає 

проєкт-моделлю книги, втілення якої передбачає певну сукупність і послідовність 

редакційно-видавничих операцій. Вона завжди – одинична, має суб’єкта її 

створення, передбачає книгу як результат її втілення, а також суб’єкта сприймання 

– читача (споживача) і технології, прийоми поведінки на ринку, оскільки 

необхідно, щоб про книгу дізналися, з нею ознайомилися, отримали позитивні 

враження й транслювали такі ж про неї судження. Часто концепція зосереджує 

увагу й на матеріальності книги як особливого предмета, елементи якого 

акумулюють виражену й приховану цінність, по-своєму важливу для різних її 

агентів.  

До цих міркувань приводить розгляд і спільнокореневих лексичних одиниць: 

«conceptionalis» – «той, що стосується зачаття»; «conceptivus» – «той, що 

сприймається ззовні», «встановлений за особливим розпорядженням» (Дворецкий 

1976, 222). Деякі зі значень «conseptus» – «накопичення (річних вод)», «зачаття, 

оплодотворення», «животіння, розростання», «плід, зародок» (Дворецкий 1976, 

222) додають нові ідеї для вироблення системних суджень про те, як і на основі 

чого має бути розроблена концепція книги, щоб вона працювала як чинник 
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досягнення цілей. 

Як «система поглядів на явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось 

явищ», а також «ідейний задум твору» (Бусел 2005, 571), концепція книги є 

сукупністю розумінь її змісту, стилю, матеріальних характеристик, способу й умов 

послуговування нею читачем, зосередження цінності для нього (змістово-

смислового наповнення), що має вигідно вирізняти її серед інших книг. Врахування 

ключових й особливих, унікальних характеристик, а також функцій майбутньої 

книги допомагає згенерувати її перспективний образ, в результаті чого вона 

претендуватиме на цінність для читача й буде ефективним продуктом із погляду 

видавця. Звідси походить визначення концепції книги, запропоноване В. Теремком 

(2009, 152): «опис тематики, споживчої цінності, цільової авдиторії, типологічних, 

стильових параметрів, особливостей матеріальної конструкції видання, його 

ключових вигод для споживачів і ефекту для видавництва». Таке розуміння 

налаштовує редактора на системне проєктування її внутрішньої логіки, 

функціональної структури, стильових домінант і кожного елемента в єдності з 

іншим та застерігає розглядати концепцію книги виключно в координатах 

літературної цінності, значущості її втілення для літературного процесу.  

У теорії та практиці трапляються ототожнення «концепції видання» і 

«видавничої концепції», хоч вони фокусують фахові зусилля редактора на різних 

полях діяльності. Цілком доречно наголошуючи на необхідності розрізняти 

видавничу концепцію й концепцію конкретного видання, Т. Крайнікова (2005) 

стверджує, що складники «концепції видання є складниками видавничої концепції» 

або ж що «видавнича концепція є первинним задумом видання, яке розроблюється, 

готується до друку», «множина поглядів на видання, що його організовує, 

дисциплінує, створює певний змістово-художній «образ», робить його успішним і 

ефективним на ринку». Цей мисленнєвий ряд можна доповнити і такими 

судженнями: видавнича концепція – сукупність поглядів на позиціонування 

видавництва та його продукції в ринковому середовищі, що організовує 

редакційно-видавничий процес в системну єдність і забезпечує унікальні 

конкурентні позиції його проєктів. Іншими словами, видавнича концепція дає 
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відповіді на питання, що і як видавництво повинно робити задля забезпечення 

унікальності свого образу (сукупності видань, методів оперування ними) і чого 

робити не може.  

Видавничу концепцію М. Ганова (2015, 12) розглядає як структуротвірний 

елемент конкретної книги і як обов’язковий, провідний елемент будь-кого проєкту, 

під яким вона розуміє всю діяльність видавництва. Деяка надмірність 

простежується в застосовуваному нею понятті «креативна видавнича концепція» 

(Ганова 2015, 12), де «креативність» потрактовано як використання нових 

технологій і визначено як один із критеріїв якості видавничої концепції після її 

відтворюваності (Ганова 2015, 20), оскільки креативний елемент має бути наявний 

в будь-якій концепції книги. Надто категорично М. Ганова (2015, 17–18) окреслює 

цілі концепції видавничого (книжкового) проєкту – «охоплювати якнайбільшу 

читацьку авдиторію, в окремих випадках нівелюючи межі між різними групами 

читачів». За такого підходу нішеві (вузькоспеціалізовані) видання доведеться 

кваліфікувати потенційно слабкими й неперспективними. Водночас варто 

підтримати її судження, що аналіз концепції книги є важливим етапом її 

розроблення, оскільки будь-яку проєкт-модель необхідно тестувати, аналізувати 

ще до впровадження. Зовсім інше – аналіз успішності її реалізації, що, очевидно 

мали на увазі А. Лобін і М. Миронова (2009, 65): розроблення «концепції книги 

принципово відрізняється від процесу її аналізу».  

Використання поняття «проєкт» для окреслення найрізноманітніших 

аспектів і результатів соціальної взаємодії розмиває його семантичні межі й 

ототожнює неспівмірні феномени. З огляду на його поширеність у видавничому 

середовищі, є сенс звернути увагу на міркування С. Чупрініна (2007) про те, що 

проєкт – «не просто закинута ідея: концептуалізація повинна бути розгорнутою, 

розгалуженою, вписаною в культурний контекст». Зрозуміло, що йдеться про 

багатоаспектну, комплексну й систематичну роботу автора, редактора, профільних 

проєктних команд (технологів, маркетологів) і залучених агентів книги для 

розширення меж її соціокультурного функціонування.  

Подібно до М. Ганової міркують Н. Доброскок і М. Захарова (2016, 76), 
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прирівнюючи концепцію книги до концепції проєкту, пропонуючи послідовність її 

генерування: «аналіз концепцій літературних творів – моделювання концепції 

проєкту – моделювання концепції кожної книги проєкту». Така модель можлива, 

хоч концепція книги – феномен із великою варіативністю за послідовністю 

визрівання, змістом, структурою й організувальним впливом. 

Пропонуючи розглядати «комплексну модель видання» (Мурзин 2008–2010, 

12) як інтегровану єдність його змістової, композиційно-графічної і бізнес-

моделей, Д. Мурзін (2008–2010, 24) особливого значення надає змістово-

смисловому наповненню: концепція (змістова модель) «слугує інструкцією для 

всієї редакції», а дизайн-концепція й сукупність маркетингових операцій, вочевидь 

– складники концепції книги, зумовлені нею. За такого розуміння поняття 

«концепція книги» значно ширше, ніж поняття «концепція твору», адже воно 

пов’язане зі складною системою фахових рішень, базованих на особливостях твору 

й позиції в культурі автора, політиці й концепції видавництва, актуальних для 

певного часу видавничих стилях, специфіці рецептивних середовищ. Окрім 

«визначення всієї подальшої творчої й практичної роботи» (Антонова, Соловьев и 

Ямчук 1999), концепція книги важлива для читацьких реакцій та оцінок. Уявлення 

про них допомагають корегувати рішення щодо ключових характеристик книги. 

Місце редактора у видавничому процесі та процесі книги робить його 

провідним агентом, провайдером концепції книги, бо саме йому відповідати за 

книгу як проєкт й координувати роботу долучених фахівців. Позицію редактора як 

«проєктувальника книги» (Антонова, Соловьев и Ямчук 1999) підтримують 

Е. Барякіна, М. Дроздова, А. Лобін, М. Миронова, Л. Петрова та ін., вважаючи його 

спроможним запропонувати, відстояти перспективну концепцію (О. Хлопунова 

(2016, 10)) та подбати про належне її втілення. В. Коростеліна (2018, 90–98) 

пропонує розглядати «редакторську концепцію оформлення» як частину дизайн-

концепції і загальної концепції книги, приписуючи редакторові дещо невластиву 

функцію як імператив, оскільки розроблення «концепції оформлення» потребує 

спеціальних знань і вмінь. Концепція книги – довершений продукт із гнучкою 

структурою, результат колективної роботи, яку координує редактор, в якій внесок 



104 

кожного фахівця – важливий, однак на завершальному етапі він вростає в 

цілісність. Концепція завжди має специфічні компоненти – унікальність творчого 

задуму і стилю автора, іноді – й редактора, розробника дизайн-концепції, 

художника-оформлювача, маркетолога (одиничне видання), типологічні параметри 

серії (серійне видання).  

Проєктування концепції книги як відправної точки вибудовування 

архітектоніки книги, визначення її цільової авдиторії і товарних характеристик – 

одне з ключових завдань редактора, яке він здійснює в співпраці з автором й 

іншими фахівцями видавництва, за необхідності – й із фрілансерами (Unkniga 

2018). Концепція книги, яку бачить автор, здебільшого репрезентує його смаки й 

уподобання, фокусується на літературних вимірах цінності твору, однак не завжди 

враховує специфіку ринкового середовища, концепцію видавництва і джерела 

конкурентоспроможності книги. Очищення від суб’єктивності – важлива вимога до 

видавничої концепції книги, за яку відповідає редактор. Цей аспект його роботи 

розглядають по-різному: редактор «придумує книгу» (Дэвис 2008, 17); «думає і 

працює на метарівні – від свого імені, від імені автора і читачів», мислить у 

«просторі книги», «крізь призму концептуальних засад і стратегії видавництва, а 

також її конкурентного середовища» (Теремко 2012, 129).  

Мати візію книги – половина успіху, адже без згуртованої спільною метою 

команди фахівців її реалізація неможлива. Вміти донести концепцію книги до 

кожного учасника проєктної команди, зуміти мотивувати їх і врахувати їхні 

пропозиції – менеджерський (продюсерський) виклик редакторові, що потребує 

інтелектуальних, емоційних зусиль і комунікаційної вправності. Нерідко 

редакторові доводиться брати на себе пошук фахівців для проєкту, що підтверджує 

важливість його контактів і репутації у фаховому середовищі. Позитивну роль при 

цьому може зіграти його кваліфікаційний статус і медіаактивність щодо співпраці 

в реалізації оригінальних і перспективних видавничих ідей. Поширений у 

зарубіжних видавництвах погляд на концепцію книги як на концепцію твору 

зосереджує увагу на авторському наративі (Thejohnfox.com 2020), що є 

відповідальністю редактора концепції (concept editor) або «редактора-розробника» 
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(developmental editor, substantive editor, structural editor тощо). Тенденція до вузької 

спеціалізації діяльності редактора за багатьма аспектами приваблива, однак в 

українських реаліях затребуваніші універсальні фахівці. 

Одне зі значень поняття «концепція» – «ідейний задум твору» (Бусел 2005, 

571) – наводить на міркування про рівні, виміри концепції книги. Як «уречевлення 

думки» (Куфаев 2004, 148) книга конденсує енергії автора, твору та матеріальних 

елементів, що їх синтезують. Вона покликана сповна задовольнити «домінантний 

інтерес того сегменту авдиторії», на який розрахована (Тертычный 2010). Про 

важливість цілісної концепції книги, в якій «всі елементи змісту й форми – твір, 

апарат, поліграфія, ілюстрація, художнє виконання – пов’язані єдиним замислом і 

утворюють якісно нову єдність» ведуть мову А. Лобін і М. Миронова (2009, 52). 

Концепція книги в значенні концепції твору передбачає пріоритетність 

авторського бачення (Edgewisepublishing.com 2020), в основі якого – розуміння 

літературних трендів і читацьких орієнтацій. За такого підходу основне в ній – 

тематика, жанр, обсяг твору, стилістичні прийоми, пропрацьованість і динамічність 

сюжетних ліній, ефективна назва, організування тексту (розділи, підрозділи, 

частини). Пріоритетна увага до якісних характеристик твору не відкидає розуміння 

того, що твір значною мірою задає траєкторію втілення у книзі редакційно-

видавничих рішень. 

Твір автора й книга – різні утворення. Книга увиразнює й естетизує його 

архітектоніку, наділяє його здатністю промовляти й візуально. Матеріальною 

формою, дизайн-концепцією книга втілює ідеї й смисли, якими наснажений твір, і 

збагачує їх новими відтінками, які привносять стильова манера видавництва й 

концепція видання. Перехід видавничої концепції в концепцію книги, а пізніше в 

книгу – це спроба «помислити дещо універсальне через одиничне й особливе» 

(Теслинов 2009, 17) і реалізувати задумане, що потребує від редактора тримати в 

полі його зору всі чинники й обставини, які в впливають на результат. Не кожен 

автор готовий безоглядно довіряти невидимим продуктам задуму інший людей, які 

стосуються його твору, тому управління його мотиваціями екзаменує редактора на 

вміння переконувати й відповідати за результат. 
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Проєктування й втілення концепції книги не обмежується виключно її 

створенням – це один із етапів конструювання книжкової реальності й реальності, 

яку визначає цінність книги. Для фахової позиції редактора-продюсера ближчий 

підхід, за яким концепція – «конструктивний принцип поведінки чи побудови 

об’єктів, систем; перспективний і цілісний погляд» (Теслинов 2009, 76–77), «спосіб 

розуміння, основний погляд, трактування будь-якого предмету, явища, процесу», 

керівна ідея в систематичному їх висвітленні й «головний замисел, конструктивний 

принцип» (Корытов 2005, 16), коли він опікується не тільки літературно-

художньою цінністю твору, а й координуванням важливих для його успіху 

процесів.  

На етапі проєктування концепції книги мислення редактора зосереджується 

на ключових характеристиках, що мають утворювати її цінність для цільових 

авдиторій, а також на можливостях оперування нею в читацькій авдиторії, оскільки 

концепція підказує варіанти операційних стратегій. Утримуючи в полі зору 

актуальні видавничі тенденції, редактор генерує концепцію, що охоплює «модельні 

характеристики видання» (Теремко 2009, 153), «обґрунтовану модель книги» 

(Антонова, Соловьев и Ямчук 1999). Ця якість редактора пов’язана із фокусованим 

концептуальним мисленням і його продюсерською функцією. «Редактори-

концептуалісти» (Теремко 2009, 252, Editorium.ru) контент книги бачать в 

культурному просторі й у життєвому просторі читача, проєктують структурно-

функціональні елементи книги, зважаючи на потенціал тексту, стилістику 

видавництва, специфіку ринкової ситуації й місце в ній майбутнього видання. 

Одній і тій самій проєктній команді під силу не кожна концепція книги, як і 

не кожен читач спроможний побачити її унікальність, що спонукає редактора 

зважувати доречність ідей і доцільність рішень, мислити з позицій автора, 

видавництва й читача. З іншого боку, на тлі «гомогенізації видавничих програм» 

(Зимина 2004, 24–25), оригінальні книги привертають увагу фахівців і публіки й 

започатковують нові тенденції у видавничій культурі. 

Майже завжди концепція книги є інноваційною розробкою, тому вона може 

бути сприйнята й зустрінута по-різному, що є бентежною і відповідальною миттю 
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фахового життя редактора. Відхиляти, відтерміновувати її втілення або 

відправляти на доопрацювання видавець може з багатьох причин, серед яких – 

невідповідність її цілям, цінностям і маркетинговій стратегії видавництва; 

неготовність до репутаційних і фінансових ризиків; нездатність оцінити новизну й 

переваги запропонованої концепції тощо. Контент книги має подолати спротив і 

бар’єри, тому з ним, як із літературою, не поводяться як із випадковим продуктом 

(Компаньон 2001, 93).  

Письменник у своїй роботі керується творчою уявою й відчуттям 

«імпліцитного читача» (В. Ізер), якщо взагалі цим переймається, а для редактора 

обов’язкова функція – знати читача твору, з яким працює. Передбачати ставлення 

до книги на основі знань про особливості читача стає все складнішим, оскільки на 

його очікування й рецептивну поведінку впливає безліч чинників. Ускладнення 

базових реалій позбавляє редактора можливості працювати інтуїтивно, уявляючи 

публіку як «безформну й громіздку масу» (Калассо 2013, 36), а якісна проєктивна 

робота потребує вивіреної маркетингової інформації та спеціальних умінь. Коли 

«характер читання стає все більш утилітарним і прагматичним» (Мурзин 2008–

2010, 18), концепція книги – ядро, завдяки якому відбувається формування її як 

цілісної одиниці контенту. Концепцію будь-якої книги можна розуміти як 

упорядковану конструкцію, що визріває на основі переосмислених редактором 

власних і суспільних уявлень, досвіду, образів та сенсів.  

Матеріальність книги підсилює її перцептивний влив, формує активний 

образ, який створює й закріплює уявлення про автора, твір, видавництво. З цього 

погляду має сенс міркування А. Лобіна й М. Миронової (2009, 57) про те, що «роль 

концепції в процесі й результаті редакторської підготовки видання найбільш 

наглядна в різних видання одного літературного твору». Це підказує важливість 

оновлення концепцій книг для творів, яких плин часу не позбавляє актуальності, – 

такі видавничі рішення актуалізують інтерес нових читачів, що по-новому 

реагують на книжковий контент. Іноді перевидати книгу з осучасненою 

концепцією – чи не єдиний спосіб виправити раніше допущений фаховий промах і 

допомогти їй зустрітися зі своїм читачем. Таке рішення із розряду маркетингових, 
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функція якого полягає, за твердженням П. Форсайта (2008, 21), в реалізуванні 

концепції.  

Редактор, працюючи над концепцією книги, обирає принципи організування 

контенту (лінійний чи гіпертекстовий, статичність чи динамічність оптичних 

знаків) з огляду на технологічний формат видання. «Аналогове й цифрове – це 

передусім фізіологічні категорії, які стосуються роботи мозку в кожну конкретну 

мить» (Калассо 2013, 24), що вимагає врахування контекстів, в яких вони 

функціонуватимуть, специфіки наративів різного технологічного типу, 

психологічних механізмів їх сприйняття. Контент електронної книги, розрахований 

на екранне читання, активує праву півкулю головного мозку, пов’язаний із 

нижчими стійкістю уваги й рівнем заглиблення в текст, аналітичністю й 

критичністю мислення, він дає більше можливостей для інтерактивності й 

багатозадачності. 

Категорично відмежовувати в сучасній інтегрувальній (мультимедійній і 

кросмедійній) видавничій практиці контент електронної й паперової книг усе 

складніше й непродуктивно, оскільки наростає потреба в обох видах контенту, 

помітнішим стає взаємоперехід рішень: імітація ознак паперової книги на 

електронному носії й електронної розмітки – в паперовій версії й оформлення 

тексту чи окремих його фрагментів із використанням властивих мережевим 

комунікаціям знаків – хештегів, емоджі, «емотиконів» (Шартье 2006, 214). Їх 

можуть доповнювати qr-коди, які розширюють семантичний простір, 

розгалужують його змістово-смислове наповнення і є одним із трендів у 

видавничій практиці, що підтверджує відкритість смислової і структурної 

організації (дизайн-концепції) книги до інновацій. Нашарування додаткових 

смислів і значень може збагачувати читання (ілюструвати й конкретизувати текст), 

перевантажувати його чи й відволікати від тексту (надмірна змістово-смислова 

розгалуженість, неестетичність втілення). 

Соціокультурна спостережливість і компетентнісна пластичність – чинники 

адаптивності редактора до нових видавничих підходів, технологій і 

комунікаційних стилів. Реальна необхідність, що постала перед ним, полягає в 
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оволодінні комунікаційною естетикою, яку Л. Манович (2016, 4) назвав 

«інстаграмізмом» («instagrammism»). Ця естетика програмує контекст, в якому 

читач споживає й генерує контент, постійно маневруючи стильовими елементами 

комунікаційної поведінки. Книга як комунікаційне явище і залежний від 

комунікації продукт є її органічною частиною. 

«Інстаграмізм» – це ставлення до продукту й інтегрування його в життя 

(Manovich 2016). Читач, для якого соціальні мережі є природним атрибутом 

життєвого простору, по-іншому оцінює і класифікує інформаційні об’єкти, ніж 

представники попередніх соціокомунікаційних поколінь: візуальні інформаційно-

виражальні одиниці часто значущіші для них від змістово-смислових. Нова 

соціокомунікаційна реальність спонукає до перегляду архітектоніки, візуальної 

функціональності книги й технологій її просування, оскільки акцент на візуальних 

трендах може спрацювати як дієвий тригер, здатний захопити і втримати увагу, тих, 

хто вибудовує свої комунікації в соцмережах. Базований на цьому підході 

«поетичний дизайн» – мистецький спосіб відображення дійсності, в якому надають 

перевагу візуальному, а не текстовому наративу (Manovich 2016, 15), наближає 

візуальний образ предметів до життєвого стилю людини, робить їх зрозумілими й 

доречними в її світі.  

Книги з доповненою реальністю успішно конкурують з іншими 

комунікаційними продуктами й послугами. Робота над ними – ще один щабель 

фахової інноваційності редактора. Вона вимагає переосмислення архітектоніки й 

функціонального арсеналу книги, свого місця у видавничому процесі, в культурі, а 

також соціопсихологічних, інтегративних знань і вміння координувати роботу в 

проєктній команді різнопрофільних фахівців. Актуальність концепції видання, 

гармонія його елементів і «дружність зі споживачем» – предмет фахових амбіцій і 

відповідальності редактора, продюсерська функція якого є органічною частиною 

його профілю. 

«Конвергенція мистецтва, науки й технологій» (Соловьев 2009, 50) змінює 

традиційну взаємодію в системі: «автор – редактор (видавництво) – книга – читач». 

До цієї системи Л. Манович (2001, 11) пропонує додати як важливий елемент 
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«програмне забезпечення, яке використовує автор і яке використовує читач». 

Яскравий приклад – програмне забезпечення для створення надсучасних діджитал-

книг, що розмивають типологічні ознаки традиційної книги, схрещуючи їх із 

візуальним контентом: усе, що читач бачить, він може, «вийнявши зі сторінки», 

взяти в руки, роздивитися й почути його. Робота з такими книгами базується на 

інших принципах генерування контенту, а отже й на іншій концепції, з іншою 

конфігурацією компетенцій командою. 

Контент книги й елементи, що створюють її інформаційно-комунікаційне 

середовище, все більше переходять у віртуальний вимір, тому сучасні концепції 

книги мають бути зорієнтовані на пошук нових платформ, де читач зможе в 

зручний для нього спосіб ознайомитися з її контентом і могти висловити про неї 

судження. Йдеться не про витіснення текстового наративу й класичної книги на 

маргінеси, а про оновлення механізмів роботи з масивами інформації відповідно до 

потреб й очікувань цільових авдиторій. Реальність переконує, що цифровий 

простір і хмарне середовище не вичерпують потенціал традиційної книги, а 

відкривають їй можливості бути сучасним інноваційним явищем, що є новим 

викликом і шансом для редактора. 

Його надзавдання – забезпечити плодами своєї праці стійкі позиції в 

перенасиченій медіасфері. Для цього, окрім уміння створювати якісний контент, 

потрібне володіння маркетинговими технологіями, оскільки мало видати 

досконалий продукт, потрібно його зробити читацьким надбанням (Харитонов 

2019, 29), не забуваючи тенденцію «комерційного обороту творів мистецтва» 

(Компаньон 2001, 294), відповідно до якої не кожна книга витримує випробування 

часом як «умовою для визначення істинної цінності» (Компаньон 2001, 293). 

Невдала концепція книги чи провальна реалізація добре продуманої 

концепції – фаховий провал редактора. Якоюсь мірою його можна компенсувати 

сфокусованими комунікаційними й дистрибуційними стараннями. І все-таки 

допущених недоречностей не сховати ні від експертного ока, ні від уваги 

кваліфікованого читача. Створення концепції книги потребує значних когнітивних 

зусиль, мобілізації фахових ресурсів редактора (знань і вмінь, мислення та інтуїції, 
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технологічної дисципліни й роботи на рівні відкриттів). Не останню роль 

відіграють характер ділового клімату у видавничому колективі, де кожен зможе 

зреалізувати свій потенціал. Згенерувати концепцію означає побачити книгу в усіх 

її вимірах й надати всім, хто її втілюватиме, орієнтири для творчої роботи й 

особистісного розвитку. 

 

2.3. Діяльність редактора щодо проєктування споживчої цінності книги  

 

Нестійкість і залежність від соціокультурних і суб’єктивних чинників 

сприйняття й розуміння споживчої та маркетингової цінності книги спонукає 

редактора та видавця багатовимірно бачити книгу, її основні й додаткові елементи, 

в яких читач у різний час і за різних обставин може виявити цінність для себе. 

Сучасні реалії деактуалізують традиційні уявлення про функціонування книги та 

читацькі реакції на неї, тому розгортання діяльності редактора та видавця, межі 

їхньої відповідальності й ініціативи відбуваються вже в інших координатах 

бажаного результату й відповідальності, іншими стають і критерії оцінювання їхніх 

здобутків. За будь-яких умов вихідними для них позиціями будуть позиціонування 

в літературі та психокультура автора, специфіка твору, провідні тенденції у 

книговиданні, конкурентне середовище майбутньої книги, стратегія видавництва і 

склад проєктної команди. Відповіді на ці питання задають орієнтири роботи над 

конкретною книгою. 

Ця проблематика осмислена видавничою наукою недостатньо, оскільки 

більшість досліджень книги відбуваються поза межами її споживчих і 

маркетингових особливостей, а діяльності редактора – в руслі специфіки роботи з 

текстом і його читацького сприйняття. Синкретичність книги, смислове й 

комунікаційне навантаження елементів її архітектоніки значною мірою 

розкривають праці Е. Адамова, М. Куфаєва, В. Ляхова та ін. У дослідженнях 

Г. Бема, Й. Вернера, Г. Гардт, Л. Зіміної, Р. Калассо, В. Теремка, О. Хлопунової, 

Г. Шульца помітні спроби інтегрувати маркетингові підходи в процес створення й 

організування структурних компонентів. Однак сучасна наука ще не вийшла на 
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рівень комплексного з’ясування усіх чинників, що зумовлюють вибір сучасним 

редактором конкретних підходів і моделей роботи з книгою як із 

багатофункціональним контентом. 

Перший її етап – осмислення споживчих характеристик (споживчої цінності) 

книги для цільових авдиторій. У цій базовій характеристиці книги сходяться 

результати творчої праці автора, фаховий внесок у видавничий продукт редактора, 

дизайнера, художника, коректора та інших її агентів. Автор, редактор, дизайнер і 

художник генерують у споживчій цінності благо для читача й конкурентну позицію 

книги за силою її контенту. Звичайно, створене ними має бути підсилене 

правильною ціною, інтенсивною дистрибуцією та вивіреними інформаційними 

програмами. У процесі цієї роботи визріватиме маркетингова сила (маркетинговий 

потенціал) книги – спроможність привертати до себе увагу й бути невразливою в 

конкуренції з іншими книгами, що теж є сферою інтересів і відповідальності не 

тільки видавця, а й редактора та автора – в цьому полягає одна із базових 

особливостей їхньої роботи за сучасних умов. Досягнення цілей видавничого 

проєкту в конкурентному середовищі виводить на чільні позиції маркетингову 

підготовленість редактора, якому потрібно володіти знаннями й навичками 

товарної, комунікаційної політики й бути одним із лідерів її здійснення у 

видавництві. Інформація про ринок і цільові авдиторії, досвід і фахове чуття дають 

йому необхідні аргументи в роботі над споживчими характеристиками конкретного 

видання, якість якої трансформується у відповідний маркетинговий результат. 

Сукупність елементів книги та сконденсованої в ній цінності як благо та 

цінність для споживача, джерело ідей та фактів для медіадискурсу зосереджують 

увагу та працю редактора над книгою як контентом, що розширює поле його 

ініціативи й відповідальності. У зарубіжній науці та практиці поняття «контент» 

загальновживане (Peter et al. 2017, 205), в Україні воно поступово вростає в 

дослідницьку та прикладну традиції. Його застосування варто розглядати не як 

прилучення до нової вербальної практики, а як зорієнтованість на створення книги 

в контексті читацького досвіду й можливості його конструювання. У ситуації, коли 

«домінантою поведінки виявляється фільтрування й відмова від інформації» 
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(Unkniga.ru 2018), автор, редактор, видавець змушені дбати про утримання проєктів 

і програм у полі потреб та інтересів конкретних типів читачів. Тому, окрім 

розмірковування про «формулу видання» (Мурзин 2008–2010, 31), «концептуальну 

модель» (Норман 2006, 52), ще на довидавничому етапі редактор проєктує, 

моделює й оцінює перспективи майбутньої книги: актуальність в інфопросторі, 

здатність до трансформування в інші типи і форми медійного контенту 

(екранізація, комп’ютерні ігри, радіоп’єси тощо). 

Поняття «контент» налаштовує міркувати про суб’єктно-об’єктне 

відношення «читач – книга», що для редактора й інших агентів книги важливе з 

позиції її творення, популяризування й читання. Контент книги апелює до різних 

рівнів читацького сприйняття, його сила залежить від енергетики твору, 

рецептивних спроможностей і старань читача, актуальних у певному часі ідей. 

Синтезований погляд на контент книги запропонував В. Теремко (2012, 106): 

«Контент книги – її візуальне, проблемно-смислове, емоційне наповнення, все, що 

пізнається в ній органами чуття і розумом, а також об’єктивно наявні в ній 

смислові, іконографічні та інші компоненти, які у процесі сприймання 

ідентифіковані, осягнені, витлумачені, проінтерпретовані, проаналізовані, оцінені, 

навіть – інтеріоризовані». Ключове в ньому – розуміння контенту книги як 

залежної від багатьох чинників складно організованої полісематичної структури, 

цінність якої суб’єкти взаємодії з книгою ідентифікують по-різному. На цій 

підставі зринає висновок, що структуру книжкового контенту формують твір 

(змістово-смисловий вимір), способи його матеріалізації (дизайн-концепція), і все 

пов’язане з нею, що зринає в уяві й мисленні читача (Теремко 2012, 106). 

Домінування в сучасному медіасередовищі візуальних практик посилює 

вплив нетекстових елементів контенту книги на читача, що вимагає від редактора 

вже під час опрацювання твору міркувати про його втілення в книзі, задавати 

проєктній команді ключові параметри й координувати процес їх втілення. Редактор 

має враховувати й можливий соціокультурний контекст послуговування книгою, 

конкретні ситуації, в яких може опинятися читач, оскільки, як зауважив Р. Барт 

(2003, 493), у «домашньому, непублічному просторі книга повністю позбувається 
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показних соціальних, культурних, інституціональних функцій». Доповнює цю тезу 

міркування Д. Нормана (2006, 72) про те, що в ситуації купівлі будь-якого предмета 

більше значення має його зовнішній вигляд, а вдома – утилітарні характеристики. 

Очевидно, що сприйняття споживчої цінності книги читачем і маркетинговий успіх 

видавця – результат багатьох чинників, які редактор і його проєктна група не 

можуть ігнорувати на будь-якому етапі роботи з книгою. 

Із пізнанням цієї залежності пов’язане дослідження (Бідун 2018, 9–22, Бідун 

2018, 61–67) впливу елементів контенту книги на уявлення читача про твір ще до 

його прочитання, а також – на його рішення щодо придбання книги. Опитування 

відбувалося з 30 травня до 17 червня 2018 року (Дод. А), респондентами вибірки, 

сформованої за фаховим критерієм, були фахівці видавничої справи: (N=100), 

письменники (N=100), бібліотекарі (N=100), читачі і нечитачі (N=600) (Бідун 2018, 

8–22). 

За теоретичну основу дослідження правили ідеї Д. Аріелі, Е. Барякіної, 

Л. Зіміної, Д. Нормана, В. Теремка. Передусім важливо було: дослідити залежність 

уваги до книги від її дизайн-концепції, назви твору, супровідних текстів, 

упізнаваності автора, айдентики видавництва; з’ясувати мотивації авторів творів і 

фахівців видавництв у процесі проєктування видання; з’ясувати чинники 

комунікаційної ефективності дизайн-концепції книги (Бідун 2018, 10). Результати 

опитування підтвердили припущення про різне сприйняття й оцінювання 

книжкового контенту суб’єктами його творення й достворення (індивідуального 

сприйняття твору, книги, генерування смислів, ідей). 

Неочікуваними виявилися розбіжності в поглядах фахівців щодо базових 

компонентів дизайн-концепції, яку традиційно вважають найсильнішим чинником 

впливу на читача, «інструментом соціального впливу, способом підпорядкування 

культурних форм, сферою перерозподілу статусів і цінностей» (Щербинина 2017, 

75), «візуальним ключем» (Барякина 2018, 114), що найперше знайомить читача з 

контентом книги, адже візуальні подразники миттєво задіюють когнітивні 

механізми, підсвідомість опрацьовує їх найшвидше. У виборі елементів дизайн-

концепції видання, 18% опитаних віддали візуальному, 18% – шрифтовому 
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оформленню, 17% – форматові, 14% – просторові сторінки, розвороту, 10% – назві 

книги, 10% – логотипові серії та видавництва, 7% – імені автора (репутації), 6% – 

обсягові видання (Дод. Б, рис. 1). Відрізняються й підходи до організування 

процесу створення дизайн-концепції в різних видавництвах: 76% зазначили, що 

оформлення обкладинки концептуально пов’язане з дизайн-концепцію видання, 

20% – загальна дизайн-концепція визначає оформлення обкладинки, 4% – 

оформлення обкладинки визначає загальну дизайн-концепцію (Дод. Б, рис. 2). 

Окрім підтвердження відсутності єдиного розуміння контенту книги та моделі 

роботи з ним, ці дані виявляють гіпотетичний розрив між уявленнями автора, 

редактора та проєктних груп про створення дизайн-концепції, що може стати 

причиною фахових непорозумінь. Це ілюструють відповіді письменників на 

запитання, чи збігається їхнє бачення дизайн-концепції з видавничим: 73% 

відповіли «переважно», 15% – «рідко», 11% – так, завжди, 1% – «ніколи» (Бідун 

2018, 17), рівень задоволеності результатом респонденти оцінили так: 65% – 

«переважно подобається», 29% – «завжди подобається» і 6% – «рідко» (Бідун 2018, 

63) (Дод. Б, рис. 3). 

Конфліктні щодо твору редакційно-видавничі рішення – ризик 

позиціювання, оскільки вони загрожують розриванням маркетингового образу 

книги. Очевидно, редакторові як найбільш обізнаному з твором, ринком і 

характером читацьких авдиторій суб’єктові книготоворення, іще на 

довидавничому етапі варто окреслювати авторові та проєктним групам ймовірну 

схему роботи та її зміни, пов’язані з впливом різних чинників (часу, місця, 

видавничої політики тощо). Поле напруги між автором, редактором і проєктною 

групою найчастіше виникає під час проєктування дизайн-концепції й вибору назви 

твору. Результати опитування письменників (N=100) це підтверджують: 39% із них 

дослухаються до порад редактора, але самостійно приймають остаточне рішення 

щодо оформлення, 26% завжди мають своє бачення дизайн-концепції й 

намагаються його втілити, 17% повністю довіряють видавництву – від вибору 

назви до стилю ілюстрацій, 6% – надають видавництву готовий макет, інший досвід 

і налаштованість мають 12% – редактор (видавець) не зважають на думку автора 
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або шукають компроміс (Бідун 2018, 62) (Дод. Б, рис. 4). Досвід створення назви 

твору серед фахівців виявився таким: 76% інколи її змінюють, 16% – часто, 7% – 

ніколи, 1% – завжди (Бідун 2018, 16) (Дод. Б, рис. 5). 

Більшість дослідників і практиків видавничої справи сходяться на думці, що 

автор зрідка здатен самостійно оснастити основний контент додатковим 

(Е. Барякіна, Н. Рябініна, В. Теремко та ін.). Спостерігаючи за конкурентними 

позиціями видавництв і поведінкою читачів, складно погодитися з міркуванням 

В. Харитонова про те, що «книга – це передусім текст, який має бути в чому-небудь 

втілений» (Unkniga.ru 2018), адже навіть автори, які видають книги самостійно, 

намагаються подбати хоча б про мінімальне впорядкування книжкового контенту, 

щоб він не розминувся з читачем. Міркування Р. Арнхейма (2000, 59) про те, що 

«вид об’єкта ніколи не визначається лише образом», який бачить реципієнт, 

співзвучне сучасним реаліям, наприклад, твердженню П. Ренда (2013, 77), що 

«хороший дизайн надає цінності, підвищує значущість і притягує погляд». Його 

погляд на дизайн як комунікаційний інструмент розкриває для творців книги 

значно ширше поле можливостей, ніж просто привабливість, яку за рубежем 

позначають поняттям «eye-catching design». Комунікаційна дизайн-концепція 

сигналізує про типологію, призначення книги, функціонує як інструкція 

користування нею, якщо не йдеться про такі види видань, як артбуки, книги 

художника тощо, адже «базовими їх домінантами можуть бути нетрадиційні 

матеріали, незвична форма матеріальної конструкції (індустріальна 

нетехнологічність), надоригінальні художні й дизайнерські рішення» (Бідун 2019, 

61). 

Проєктування структури споживчої цінності книги перебуває не в 

літературних, а в маркетингових координатах, що потребує обізнаності редактора 

з читацькими авдиторіями. Їхні психоемоційні, соціально-демографічні і споживчі 

характеристики – підґрунтя й орієнтир, що стратегує роботу з контентом книги на 

всіх етапах його створення й просування. Визначити вектори діяльності в 

конкретному проєкті, збалансувати зусилля проєктних груп для досягнення успіху 

всіх агентів допомагає розуміння впливу елементів книжкового контенту на певні 
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групи читачів. Наприклад, результати опитування свідчать про кореляції впливу 

дизайн-концепції на попередні враження про книгу та рішення її придбати з віком 

читача: найбільший ефект – серед авдиторії віком 17–24 роки, найменший – серед 

старших 45 років (Бідун 2018, 14) (Дод. Б, рис. 6).  

«Силу напруженого очікування» (Барт 2003, 495) редактор може створювати 

на етапі моделювання контенту книги й анонсування її появи в медіапросторі. 

Найсильніші маркетингові сподівання більшість видавців покладає на іменитих 

авторів, адже співпраця з дебютантами завжди ризикована й затратніша. У зв’язку 

з цим видавець (редактор) прагнуть видавати книги письменників зі сформованим 

медіаполем, активною громадською й медіапозицією, адже їхній якісний текст і 

медіаактивність задають кількісний масштаб і поведінку публіки (Bourdieu.name 

2009), підживлюють увагу до видавництва та конвертуються в успіх суб’єктів 

творення книги.  

Думки фахівців і письменників про вплив імені автора на попереднє уявлення 

читача про книгу й бажання її придбати різняться: з погляду учасників видавничого 

процесу найбільшу силу мають візуальні елементи та їхній стиль (45,8%) (Дод. Б, 

рис. 7), з погляду письменників – ім’я автора (47,4%) (Бідун 2018, 16) (Дод. Б, 

рис. 8). Відповіді читачів (N=600) свідчать про те, що ім’я автора входить у трійку 

найважливіших елементів, що формують їхнє попереднє уявлення про книгу (окрім 

назви та супровідних текстів) – 27,9% обрали максимальну оцінку за шкалою від 1 

до 5, де «1» – найменше впливає, «5» – найбільше впливає (Бідун 2018, 13–14) (Дод. 

Б, рис. 9); і елементів, що найбільше впливають на рішення придбати книгу (окрім 

жанру й ціни) – 25% поставили «5» за шкалою оцінювання (Дод. Б, рис. 10) (Бідун 

2018, 13–14). Ці дані підтверджують важливість репутації, впізнаваності автора, що 

допомагає редакторові аргументувати необхідність його активної позиції в 

медіапросторі, підтримування свого іміджу. Світ літератури має чимало прикладів, 

які ілюструють закономірності характеру читацької уваги зі впізнаваністю імені 

автора. Не обходиться тут без проникливості й підтримки редактора й видавця, які, 

наприклад, підказували авторові привабливіший псевдонім чи привертали увагу до 

дебютантів завдяки випуску в світ книг колективу авторів, серед яких були й 
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імениті.  

Ім’я автора функціонує як атрибутивний жест у літературному (Фуко 1996) й 

медійному дискурсі, який читач часто співвідносить із якістю твору. Нерідко за 

наявністю й кількістю у видавничому портфелі відомих чи важливих на його думку 

авторів, він визначає ранги видавництв. Такі ситуації нагадують про вплив на 

поведінку читача багатьох чинників, які автор, редактор та видавець неспроможні 

самостійно спрогнозувати та їх контролювати. Серед них – непопулярність читання 

книг, низька купівельна спроможність читачів, проблема доступності книги тощо. 

Згідно з результатами досліджень 2018 року, 59,6% українців не придбали жодної 

книжки, 37,1% – жодної не прочитали. Своє нечитання респонденти-нечитачі 

пояснюють відсутністю потреби чи бажанням читати, а небажання купувати книги 

– нестачею коштів та невизнанням їх важливості для себе (Data.chytomo.com 2018). 

Важливо зауважити, що пов’язані з читанням проблеми існують і за рубежем. 

Наприклад, показник доступності книг у Литві – найнижчий серед країн 

Євросоюзу: середньостатистична сім’я за свій місячний дохід може купити 85 книг, 

у той час як у Польщі – 168, у Нідерландах – 374 книги (Lithuanian Publishers 

Association 2018, 14). Причиново-наслідкові зв’язки таких обставин значно глибші, 

адже рівень читання залежить лише від любові до читання, що завжди суб’єктивна 

(Slideshare.net 2013–2014). Це змушує автора, редактора та видавця шукати нові 

виміри контенту книги, осучаснювати способи привернення й утримування уваги, 

не ігнорувати потреби й настрої читача, що змінюються разом із середовищем 

свого існування.  

Успіх книги не в останню чергу визначає фаховий діалог, який за відсутності 

в Україні актуальних досліджень видавничої галузі допомагає апробовувати 

споживчу цінність книги на етапі її творення та звіряти очікувані результати з 

реальними. Зворотній зв’язок із агентами книги цінний для вироблення критеріїв 

генерування й оцінювання окремих елементів книжкового контенту для цільових 

читацьких авдиторій, де ролі читача й покупця книги не завжди поєднуються в 

одній особі (дитяча, підліткова література). Наприклад, 4% респондентів-

бібліотекарів (N=100) зазначили, що назва книги завжди відображає її змістово-
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смислове наповнення, 53% – обрали варіант «часто», 42% – «інколи» й 1% – 

«ніколи» (Бідун 2018, 16) (Дод. Б, рис. 11), що налаштовує думати про зміну 

мотивацій, потреб і настроїв читача в різних обставинах. Ілюструє цю тезу й те, що 

хоч видавці переоцінюють вплив дизайн-концепції на попередні враження читача 

від книги та бажання її придбати, 61% бібліотекарів зауважили, що книги з якісним 

оформленням обирають частіше, 34% – що інколи читачу однаково подобається 

змістово-смислове наповнення та його втілення і тільки 3% спостерегли, що читачі 

орієнтуються на якість твору (Бідун 2018, 18) (Дод. Б, рис. 12). Варто зважати на 

те, що під час опитування респонденти спиралися на власний досвід і не 

аналізували конкретні зразки видань, що можна вважати похибкою дослідження.  

Видавнича практика має приклади, коли книгу додруковували або 

перевидавали в новому оформленні книжкового покриття, наприклад, антологія 

української авангардної поезії 1910–1930 рр. у видавництві «Смолоскип» виходила 

в трьох варіантах дизайну палітурки (Дод. Б, рис. 13) і за словами видавця, мала 

різний маркетинговий успіх. Очевидно, прагнення осучаснити оформлення 

палітурки, щоб привернути увагу підлітка й «вирівняти» стилістику лінійки видань, 

керувало проєктною групою «Видавничого центру «Академія» (Дод. Б, рис. 14). 

Такі рішення редактора, видавця й проєктних груп свідчать про вплив творчих 

рішень на маркетинговий потенціал книг, спроможність продовжити життєвий 

цикл видань, поновивши інтерес до них. Також вони підтверджують міркування 

про концепцію книги не як «універсальну й абсолютну, бо один і той самий твір в 

різних видавництвах і навіть у результаті роботи різних команд одного й того ж 

видавництва може бути по-різному втілений в її просторі» (Бідун 2018, 105). Поряд 

із цим дуже сміливим є крок видавництва «Вавилонська бібліотека», які випустили 

твір Курта Воннеґута в лискучій палітурці без будь-яких розпізнавальних ознак – 

імені автора, назви, жанру, логотипу видавництва. Спроба спантеличити, здивувати 

читача, залучити його в достворення покриття книжкового блоку із 

запропонованими в книжковому блоці наліпками (Дод. Б, рис. 15) у цьому випадку 

може виявитися ризикованою, адже за результатами опитування читачів, деякі з 

цих елементів мають ключове значення під час формування перших вражень про 
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книгу і вирішальне – під час її придбання. З цього погляду резонно розміщувати 

текстову групу «ім’я автора – назва твору – жанр» на палітурці книги (Бідун 2018, 

17). Вони сигналізують читачу про змістово-смислові характеристики книги, 

акцентують на споживчій цінності, яку він може отримати. Навіть якщо ім’я автора 

читачу невідоме, а назва твору не конкретизує його уявлення про твір, жанр твору 

– найстійкіший навігатор читацького пошуку. Він стає орієнтиром для редактора й 

читача, адже визначає ключові практики готування творів та їх сприйняття 

(Bourdieu.name 1993). Спостережливий редактор (видавець) зважатиме на жанрові 

читацькі вподобання, формуючи видавничий репертуар. Дослідження жанрових 

уподобань українців впродовж останніх семи років засвідчують стійкий попит на 

детективи, любовні романи та класику, окрему категорію становлять художньо-

розважальні книги для дітей (Slideshare.net 2014, Data.chytomo.com 2018).  

Жанрова ознака підказує редакторові та проєктній групі напрями їхньої 

діяльності, а агентам книги, зайнятим промоцією та розповсюдженням книг, – 

середовища, в яких вона буде затребувана, способи й інструменти підсилення уваги 

до неї. «Дезорієнтувати в розпізнаванні жанру твору можуть недоречні елементи-

дизайн концепції» (Бідун 2018, 15), а також штучно згенеровані лексеми для 

жанрового визначення, що утруднюють легкість ідентифікування як одну з 

ключових ознак комерційного успіху книги (Фрей 2005). Такі рішення можуть 

згубно впливати на її позиціювання, сприйняття читачем, суб’єктами 

розповсюджування й промоції, від яких не в останню чергу залежить результат 

старань редактора, автора та видавця.  

Жанр, який за словами Дж. Фрея, визначає особливості створення й 

організування твору (Фрей 2005) впливає і на його обсяг. Визначення цієї 

характеристики також не позбавлене проблематичності, адже часто автор 

співвідносить обсяг твору з широтою творчої думки, а видавець (редактор) – із 

підвищенням собівартості й ціни для покупця.  

Вибір обсягу твору впливає на спосіб втілення дизайн-концепції, 

ергономічність книги та стійкість її конструкції до різноманітних зовнішніх 

впливів. Редактор і видавець повинні це враховувати, адже низькоякісні рішення 
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на цій лінії демотивують читача ознайомлюватися з нею й передусім негативно 

впливають на репутацію видавництва. 

Обсяг твору, який донедавна більше залежав від замислу, таланту та амбіцій 

автора, в сучасних реаліях – результат маркетингово вивіреного рішення. Книжкові 

оглядачі й літературні критики зауважують про тенденцію зменшення обсягів 

художньої літератури. За спостереженнями Г. Улюри (Літакцент 2020), причина 

цього – несприйняття читачами творів на кількасот сторінок. Із огляду на такі реалії 

цілком зрозуміла відмова видавців випускати твори великого обсягу маловідомих 

авторів, тим більше – початківців. Очевидно, що сучасний читач, особливо 

підліткового та юнацького віку, охочіше обирає портативні формати книжкового 

контенту, через що деякі видавництва повертаються до традиції книжкових лінійок 

і серій. 

Принципово суттєві для автора, редактора і видавця елементи й 

характеристики книги можуть опинятися на периферії читацької уваги. Наприклад, 

формат (розмір) книги, яким видавці інколи прагнуть здивувати, створити 

маркетинговий «вау-ефект» (мініатюрні книги чи «книги-велетні»), читачі 

вважають несуттєвим під час формування першого враження: за шкалою 

оцінювання від «1» до «5», де «1» – впливає найменше, а «5» – найбільше, 39,8% 

респондентів поставили оцінку «1», 28,3% – оцінку «2» (Бідун 2018, 13–14) (Дод. 

Б, рис. 9). Майже байдужий читач до формату книги і під час її покупки: 33,7% 

оцінили його влив на «1» бал, 26,5% – у «2» (Дод. Б, рис. 10) (Бідун 2018, 13–14). 

Іще менш важлива на їхній погляд – айдентика видавництва: 36,9% оцінили цей 

чинник у «1» бал, 24,2% – у «2» (Бідун 2018, 13–14). Це підказує авторові, 

редакторові й видавцеві, що доцільніше інвестувати час, зусилля й фінанси в 

поліпшення якості видань та умов співпраці з авторами й іншими агентами книги, 

адже їхні враження у фаховому медійному середовищах впливають на уявлення 

про видавництво, довіру до нього та його книг. Відгуки про книгу суб’єктів, які її 

творять чи з нею взаємодіють, формують дискурс довкола книжки, що має значення 

для читачів, які звикли довіряти думці авторитетних на їхній погляд осіб. 

Результати опитування підтверджують, що відгуки про книгу – не останній елемент 
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серед тих, які впливають на формування попереднього враження про неї. 

Визначаючи міру їх впливу за шкалою від «1» до «5», 20,2% читачів поставили «5», 

22,3% – «4», 25% – «3» бали (Бідун 2018, 13–14) (Дод. Б, рис. 9). Вплив цього 

елемента, який може бути вмонтований у дизайн-концепцію книги (рекламний 

текст, рецензія, анотація) чи функціонувати в медіапросторі (читацькі відгуки, 

огляди блогерів чи літературних критиків), згідно з отриманими даними, корелює 

з віком читача. Найбільше на нього реагують читачі віком до 16 років – 31,6% 

обрали оцінку «5» і старші 45 років – 22,2% обрали оцінку «5». Критичніше 

ставиться до відгуків авдиторія 25–45 років – 14,9% вказали максимальну оцінку 

(Бідун 2018, 15). Такі дані корисні автору й редактору для вироблення й 

корегування стратегії роботи з книгою, підказуючи більш піддатливі до 

маркетингового впливу читацькі авдиторії, спонукають уважніше вивчати їхню 

поведінку, захоплення, стиль життя й специфіку місць, де вони можуть взаємодіяти 

з книгою, щоб генерувати й таргетувати якісний і своєчасний контент. Оперування 

цією інформацією допомагає підсилити споживчі й маркетингові властивості книги 

ще на етапах їх проєктування, адже навіть стать читача зумовлює його реакції на 

книгу в різних ситуаціях. Результати опитування виявили, що під час придбання 

книги ім’я автора має більше значення для чоловіків, ніж для жінок, однак на 

попереднє уявлення цей чинник впливає однаково (Бідун 2018, 13–14).  

Опрацювання теоретичних праць, спостереження за динамікою розвитку й 

маркетинговими пропозиціями українських видавництв, а також проведене 

опитування стало підґрунтям для розроблення рекомендацій редакторам щодо 

проєктування базових елементів книжкового контенту, в яких сконденсована 

споживча цінність: 

1. Моделювання споживчої та маркетингової цінності має розпочинатися ще 

на довидавничому етапі, спираючись на дані досліджень психографічних 

характеристик і потреб цільової читацької авдиторії, а також враховуючи 

типологічні особливості твору, цілі та мотивації автора й видавництва. 

2. У дизайн-концепції книги важливу маркетингову роль відіграють 

найменування автора, назва й жанр твору, стиль просторових рішень, які 
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найбільше впливають на попередні враження, мотивацію придбати й 

читати книгу. 

3. Тестування рішень щодо структурно-просторового організування 

книжкового контенту у фокус-групах читачів має бути обов’язковим 

моментом на видавничому етапі; нагромадження й аналіз відгуків про 

книгу в різних середовищах, від яких залежить її успіх, – на 

післявидавничому. 

4. Доповнення структури палітурки відгуками лідерів думок про твори, 

адресовані читачам віком до 16 років і після 45 років – ефективний чинник 

маркетингового стимулювання читацької активності, адже саме ці вікові 

категорії найактивніше реагують на таку інформацію. 

5. Суперечливі, неоднозначні чи конфліктні щодо твору й домінантних у 

цільовій авдиторії естетичних уподобань структурні рішення (дизайн-

концепція) спроможні ослабити маркетинговий потенціал книги. 

Потенційний чи реальний читач, беручи до рук книгу, оцінює її з позицій 

власного досвіду і потреб (його поведінка може бути попередньо 

мотивованою, послідовно вивіреною чи спонтанно-імпульсивною); 

експерти – діятимуть відповідно до своїх знань та інтересів (сукупні їхні 

судження загалом сформують контекст близьких до фахових оцінок); 

фахівці галузі знаходитимуть сильні та слабкі рішення, обираючи щодо неї 

власні позиції (співпраця, конкуренція, ігнорування); майбутні автори 

оцінюватимуть її і в контексті перспектив взаємодії – їх усіх повинен 

бачити редактор, думаючи про конкретну книгу (видавничий проєкт) і на 

всіх етапах роботи над нею, бо його позиція в професії, успіх книги, автора, 

читача, видавництва й благо для суспільства визрівають (не визрівають) у 

точці єдності настанов, мотивації, вмінь і рішень, за які він відповідає. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Фахова робота редактора пов’язана зі створенням ціннісних вимірів книги, а 
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споживче (читацьке) середовище зосереджене на їх розпізнаванні, інтерпретуванні, 

інтеріоризації, а інколи й на достворенні сенсів й емоцій, які мотивують сприйняття 

контенту книги, а також її емоційно-смислового образу. 

Індустріальна епоха змістила з чільних позицій ідеалістичне розуміння 

концепту цінності – уявлення про неї як іманентну предметові властивість 

(ототожнення об’єкта з його цінністю, мислення про нього як цінність). В 

інформаційну добу її тлумачать більш прагматично – як залежне від об’єктивних 

обставин, суб’єктивних потреб та інтересів значеннєве утворення, чутливе до 

внутрішніх спонук особистості й різноманітних впливів на її свідомість, потреби, 

смаки та інтереси. З такого ракурсу споживча цінність книги бачиться не тільки як 

сукупність усіх її структурно-функціональних ознак, що задовольняють 

інформаційно-естетичні потреби читача, а й як комплекс переживань, емоцій і 

вражень, а також символічних ціннісних думок-ставлень й інтенцій, пов’язаних із 

користуванням книгою чи мисленого відтворення її образу. На цих ідеях базуються 

проєктний підхід і проєктна методологія створення книги, її впровадження у 

читацький світ і культурний простір. 

Поняття «споживча цінність книги», «маркетингова цінність книги», 

повільно проникаючи в сучасну теорію та практику, залишають неосвоєним 

великий світоглядний і діловий анклав поверхневого розуміння її маркетингового 

та символічного потенціалу, який у специфічних сегментах читацької авдиторії 

спрацьовує як ефективний маркетинговий чинник. Відчутний наслідок цього – 

неспівмірність поглядів автора й редактора на ключові якісні характеристики 

книги. Компетентнісні розриви між автором і редактором (іноді – редактором і 

проєктною групою) загрожують генеруванню конкурентно сильної концепції 

книги та подальшій роботі з нею. Для уникнення контрпродуктивних ситуацій 

редактор повинен мислити також категоріями, від яких це залежить, в усій 

багатоманітності їхніх значень – «товар», «благо і зручність», «потреба», 

«споживач», «цінність», «середовище», «конкуренція», «стратегія», «процес 

книги» тощо й робити союзниками у цих стараннях автора, учасників проєктної 

команди й усіх дотичних до справи осіб. 
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Одним із засадничих аспектів роботи редактора є створення концепції книги, 

спроможної здобути свій простір у конкуренції за увагу читача з іншими медійними 

продуктами в інформаційно перенапруженому світі цифрової доби. У зв’язку цим 

концепція твору не співмірна з концепцією книги, а концепція книги – не є 

механічною сумою компонентів, що її структурують. 

Цей аспект діяльності редактора по-різному бачать українська й зарубіжна 

наука та практика. В Україні не вирізняють статусно-рольової позиції редактора, 

зайнятого створенням концепції книги, а поняття «концепція твору» й «концепція 

книги» часто ототожнюють. Характерні для українських реалій розбалансованість 

терміносистеми, оперування застарілими концептами щодо моделювання твору 

(книги), недостатня увага до генерування її інформаційного поля стримують 

розвиток галузі й реалізацію потенціалу редактора. 

Концепція книги – функція редактора-продюсера (проєкт-менеджера), саме 

він продукує візію книги (проєкту) як унікальне креативне, мобільне інтегральне 

утворення, базоване на потенціалі твору, концепції видавництва, спрогнозованих 

оцінно-споживчих реакціях читача й домінантних медіатрендах.  

Аналітичне осмислення теоретичних джерел і результатів прикладних 

досліджень наводить на висновок про низький рівень врахування багатьма 

редакторами конкурентного середовища книги, прогнозування її сприйняття в 

читацьких авдиторіях і відповідно організованої проєктної роботи на всіх етапах – 

від видавничої ідеї до управління її ринковим потенціалом.  

На рівні читацьких середовищ помітні кореляції між впливом елементів 

твору (книги) на читача залежно від його віку та статі. Здобуті дані ілюструють 

важливість інформаційного поля книги та її автора як мотиваційного чинника, 

завдяки якому редактор і проєктна група можуть управляти настроями та 

поведінкою читачів. Це спонукає редактора відшукувати або створювати засоби 

формування сприятливого медіаполя, покликаного підсилити комунікаційними 

методами споживчі переваги книги або нейтралізувати дію несприятливих сил. 

Результати емпіричних досліджень підтверджують раціональність намагань 

редактора побачити книгу в контексті ринку, читацької уваги й культурного 
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простору, а також як репутаційний чинник і джерело економічного результату для 

автора й видавництва. На заваді цьому часто стає розрив між практикою, її 

теоретичним забезпеченням цілісності дискурсу науки та прикладної сфери. 

Редактор (проєктна група) опиняються в ситуації, коли одна частина авдиторії – 

звиклі до традиційного (лінійного) наративу читачі, інша – лояльніші до 

інноваційних форматів (гіпертекст, текст із віртуальною реальністю). Це 

підштовхує до створення еклектичного контенту, випробування нетипових для 

традиційної книги середовищ і нових стратегій інформування про неї читачів. 

Ситуація потребує виходу редактора за межі традиційних практик і розширення 

сфери активності, оскільки він – ключова фігура в розпізнанні ціннісних вимірів 

твору та їх втілення в книзі, провідний учасник трансформування споживчої 

цінності книги в маркетингову і, значною мірою, в цінність як значущість. 
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 Підходи і практики редактора у cтворенні споживчої цінності 

книги на сучасному етапі розвитку видавничої справи в Україні 

 

3.1. Провідні практики редактора у видавничому просторі сучасної України 

 

За будь-яких домінант у розвитку видавничої сфери й пріоритетів видавництв 

увага редактора фокусується на творі, книзі й чинниках, що забезпечують її 

популярність. Змінюються його партнерські взаємодії, рівень і масштаб бачення 

твору, книги і своєї ролі в роботі з ними, розуміння чинників їхнього успіху, 

методологія й інструментарій його досягнення. Попри те, він є «генератором 

більшості видавничих ідей і їх розробником» (Дэвис 2008, 15), провідною фігурою 

видавництва в творенні споживчої і маркетингової цінності книги, тому мають 

значення його досвід, фахова кваліфікація, мотивації та настанови, а також 

організаційно-виробничі умови середовища, в якому він працює.  

Атомізація книговидання, яка робить його «функцією багатьох суб’єктів», 

«комунікаційним бізнесом» (Peter et al. 2017, 258) підвищує в ньому статусність 

автора, посилює міжпредметні аспекти в діяльності редактора, виводячи його на 

активнішу й відповідальнішу статусну позицію, розширює простір ділової 

зацікавленості й відповідальності видавця, а зростання конкуренції в медіасфері 

актуалізує творче бачення, посилює роль інновацій. Із цим пов’язана необхідність 

постійного розвитку кваліфікації та фахового тонусу кадрів, уміння знаходити нові 

рішення в роботі з книгою й переконуванні читача в її значущості.  

За таких умов першим рубежем редагування як процесу «прийняття рішень в 

межах професійної практики» постає вже не вибір твору, його архітектоніки та 

«введення його в контекст» (Greenberg 2018, 14), як стверджує C. Л. Ґрінберґ, а 

дослідження й прогнозування розвитку контексту, пошук актуальних для нього 

літературних, видавничих ідей, а також автора, чия творчість суголосна з ними, а 

вже потім – вибір, готування твору й організування ефективного для його 

просування дискурсу. Це виводить на горизонт діяльності редактора нові типи 

проблем, розв’язання яких потребує розширеного бачення сфери його компетенції 
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й умінь, які виходять за межі традиційного видавничого процесу. 

У дослідженні діяльності редактора більшість науковців звично фокусується 

на його роботі з книжковим контентом і взаємодії з автором, навколо яких 

визрівають проблемні чи навіть конфліктні ситуації. Про ці питання йдеться в 

працях Г. Бема, Й. Вернера, Г. Гард, В. Ґермано, С. Л. Ґрінберґ, С. Данхема, 

Дж. Девіс, А. Жаркова, Н. Зелінської, Р. Карвера, А. Мільчина, Дж. Петера, 

Т. Полковенка, Я. Приходи, Н. Рябініної, В. Теремка, М. Тимошика, Д. Фостера, 

Г. Шульца. Доповнюють панораму їх міркувань думки експертів і представників 

видавничого цеху (К. Родика, О. Красовицького) і публікації онлаймедіа 

«Буквоїд», «Літакцент», «Літцентр», «Читомо» та онлайнплатформи «Асоціації 

українських редакторів». Більшість із них споріднюють ідеї, що репрезентують 

редактора як активного оператора медіасфери, креативного фахівця й ключову 

фігуру видавничої справи. 

Закономірності й елементи новизни, проаналізовані в працях дослідників і 

зафіксовані в результатах спостереження за діяльністю видавництв, прислужилися 

теоретичною платформою опитування редакторів українських видавництв (Дод. В) 

щодо їх статусу-функцій, зон відповідальності й основних проблем у безпосередній 

роботі (Бідун 2020, 179–183). Визначення цілей опитування пов’язане з метою й 

цілями дисертації, а підґрунтям для формулювання й уточнення його гіпотез стали 

праці Е. Барякіної, С. Л. Ґрінберґ, Дж. Девіс, Н. Зіміної, Дж. Петера, Н. Рябініної, 

В. Теремка. 

Основна мета опитування – з’ясувати актуальні статус-функції та досвід 

редакторів сучасних українських видавництв. В основу дослідження було 

покладено такі гіпотези: українські видавництва відмовляються від традиційної 

структурної та статусної ієрархізації редакторів; редактори все частіше працюють 

на проєктній основі; обсяг їхніх завдань і міра відповідальності залежать від 

специфіки проєкту й можуть змінюватися. 

Під час аналізу та інтерпретацій результатів експертного опитування 

цінними стали дані соціологічного дослідження Ukrainian Reading & Publishing 

Data 2018 (Data.chytomo.com 2018) і опитування агентів книги та читачів (Бідун 
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2018, с. 8–22). 

За задумом, підтвердити або спростувати гіпотези мало б виконання таких 

завдань: 1) з’ясувати на підставі отриманих даних найпоширеніші рольові функції 

редакторів сучасних видавництв; 2) визначити найтиповіші моделі ділової 

поведінки редактора під час реалізації видавничого проєкту; 3) з’ясувати обов’язки 

редактора у процесі реалізації видавничого проєкту, які він не вважає 

редакторськими, а також необхідні йому вміння та навички для підвищення 

результатів своєї діяльності.  

Проведенню експертного опитування передувало консультування з 

фахівцями-соціологами, що вплинуло на вибір методу, інструментарію 

дослідження та формування його вибірки. Учасників (N=45) для експертного 

опитування дібрано за такими критеріями: 1) співпраця редактора з малими, 

середніми або великими видавництвами, що займаються виготовленням і 

розповсюдженням книг. Критерій для відбору малих видавництв – наявність сайту 

з актуальною інформацією про їхню діяльність. За даними Державного реєстру 

суб’єктів видавничої справи, на перше січня 2020 року в Україні зарестровано 7516 

видавництв, 6363 – займаються виготовленням і розповсюдженням книг 

(Comin.kmu.gov.ua 2020). На етапі планування експертного опитування намір 

сформувати пропорційні вибірки редакторів, які працюють у малих (N=15), 

середніх (N=15) і великих (N=15) видавництвах, зреалізований не був через 

недостатню кількість видавництв, які можна зарахувати до другої та третьої 

категорій. Розподіл видавництв за масштабом діяльності відбувався за критерієм 

кількості виданих за рік назв і загальних накладів. Цей критерій ідеальний лише в 

теорії – на практиці більшість українських видавництв не афішує таку інформацію, 

вважаючи її комерційною таємницею, тому розподіл видавництв за масштабом 

діяльності для формування вибірки редакторів відбувався з урахуванням рейтингів 

2017–2018 рр., сформованих ГО «Форум видавців» (Bookforum.ua 2018, 

Bookforum.ua 2019); 2) представлення респондентами у своїх відповідях досвіду 

роботи лише з одним видавництвом. На етапі попереднього спілкування з 

редакторами з’ясовувалося, що деякі з них працювали в різних видавництвах або 
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на момент опитування співпрацювали з кількома видавництвами одночасно. В 

такому разі вони зголошувалися описати досвід роботи з тим видавництвом, яке 

відповідало критеріям опитування. 

Експертне опитування редакторів відбувалося з 5 по 27 березня 2020 року. 

Анкета, створена за допомогою Google-форми, містила запитання відкритого, 

закритого та шкального типів, що стосувалися статі, віку, загального 

редакторського стажу респондента, його посади й форми працевлаштування, 

роботи над видавничими проєктами, проблемними аспектами взаємодії з авторами, 

а також основних і суміжних обов’язків (Дод. В). Її було надіслано видавництвам 

(N=45) на офіційні сторінки в мережі Facebook із проханням залучити до 

опитування їхніх редакторів. У більшості випадків видавництва не відповідали на 

запит, тому анкету було надіслано редакторам особисто. Ця ситуація ілюструє 

кволе бажання видавництв співпрацювати з дослідниками, найбільш поширені 

причини цього – зайнятість підготовкою книг і небажання розголошувати імена 

редакторів-фрілансерів. 

У результаті було опитано редакторів (N=45), які працюють у малих (N=20), 

середніх (N=15) і великих (N=10) видавництвах (Дод. Г). Вік респондентів: 7% –

18–24 роки, 62% – 25–45 і 31% – 45+. Серед учасників опитування 80% становили 

жінки, 20% – чоловіки. Така інформація неявно засвідчує дві проблеми 

книговидавничої галузі України: низькооплачуваність редакторської праці й 

поширений стереотип про те, що це – «жіноча спеціальність» (Archive.chytomo.com 

2017).  

В опитуванні взяли участь: директори (суміщають функцію редактора) (N=6), 

головні редактори (N=13), відповідальні редактори (N=3), редактори видавничих 

проєктів (N=2), менеджери проєктів, для яких редагування – одна з кількох функцій 

(N=4), літературні редактори (N=10) (Дод. Д, рис. 1). Оскільки респонденти 

самостійно зазначали свої посади, частину цих відповідей (N=10) не вдалося 

згрупувати з вищезазначеними, серед них: «редакторка», «провідна редакторка», 

«молодша редакторка», «заступник головного редактора» тощо, тому вони – в 

категорії «інші». 
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Як зауважила свого часу Ю. Паливода (2010), серед компетенцій редактора – 

«генерування, оцінювання та реалізація видавничих ідей» (Паливода 2010), тому 

один фахівець може суміщати обов’язки, які за інших обставин розподіляють між 

кількома, що В. Фролова (2015) охарактеризувала як «розмивання професійних 

меж». Безперечно, конвергентні уміння редактора, його здатність бути ефективним 

у мультизадачних ситуаціях, охоплюючи увагою різні рівні й аспекти творення 

книги, – перевага, водночас – і ризик, адже надмірне навантаження й 

невнормований графік, розфокусованість, що часто є наслідком такого підходу, 

негативно позначаються на якості результату його діяльності.  

В опитуванні взяли участь редактори з різним професійним стажем: 1–3 роки 

(N=4), 3–5 років (N=5), 5–10 років (N=15), 10–15 років (N=11) і більше 15-ти років 

(N=10) (Дод. Д, рис. 2). Ці дані живлять припущення, що видавці більше зацікавлені 

в співпраці з досвідченими редакторами, які можуть сповна задіяти свій «ціннісно-

мотиваційний, рефлексивний, <…> операціональний, комунікаційний» та інші 

форми досвіду й умінь (Иванова 2003, 192). Такі редактори цінні як фахівці, котрі 

найповніше оволоділи специфікою роботи з твором і автором, обізнані зі стилем 

діяльності конкретного видавництва, мають чималий багаж знань і спостережень 

про функціонування ринку, видавничі тренди, конкурентне середовище, читацькі 

запити і характер суспільного відгуку на резонансні книги. Щоправда, деякі 

видавці не приховують свого скепсису стосовно редакторів, які не відповідають 

їхнім уявленням та очікуванням – І. Малкович: «Читаю другий і третій раз, бо не 

довіряю іншим редакторам і коректорам, вношу всі правки сам» (Chytomo.com 

2018). 

Серед найчисельнішої групи респондентів за критерієм редакторського 

стажу – 80% становлять редактори віком 25–45 років, 20% – 45+. Аналіз результатів 

найменшої групи – зі стажем 1–3 роки наводить на міркування, що молодші фахівці 

з невеликим досвідом не бояться фахових викликів: двоє респондентів віком 18–24 

працюють випусковими редакторами, один із них заснував власне видавництво. 

Зрозуміло, що за більшої вибірки результати могли б виявитися іншими, однак 

комплексне дослідження профорієнтації не було ціллю цього опитування. В будь-
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якому разі, не завжди відсутність значного досвіду – недолік, адже, за словами 

І. Ансоффа (1989, 20), «накопичений досвід іноді заважає засвоєнню нового». 

Різні форми працевлаштування – ще один зумовлений сучасними реаліями 

чинник, який може впливати на статус-функції редактора, рівень його залучення до 

процесу книги та відповідальності за результат. Оскільки книга – «цілісне 

соціальне явище» (Гречихин 2007, 71), яке має «соціальну природу» (Куфаев 2004, 

100), фундаметально важливими є фахова взаємодія між редактором й учасниками 

проєктних груп й рівень їхньої ціннісної спорідненості. Колектив формує 

«соціальний простір творення літератури» (Шартье 2006, 47), тому злагодженість, 

інтенсивність та якість спілкування його учасників визначає успіх спільної 

діяльності. На функціональну залежність учасників видавничого процесу від 

характеру соціального середовища, часу й місця розгортання діяльності звертав 

увагу Н. Рубакін (1977). Це переконливо спростовує міркування А. Рейтблата 

(2014) про те, що видавництво «тільки забезпечує тиражування літературних 

творів». Така позиція декваліфікує редактора, девальвує цінність його праці для 

видавничої справи, позбавляє місця в культурі, ставить під сумнів його статус і 

руйнує систему функціональних умінь, дезорієнтує представників фаху, породжує 

контпродуктивні щодо них очікування, необґрунтовані й необ’єктивні оцінки 

їхньої праці. Реалії дають багато підстав для тверджень, що діяльність сучасного 

видавництва й редактора багаторівнева й багатогранна, в ній є стійкі для будь-яких 

ситуацій зони відповідальності й не менше нових, до яких спонукають розвиток 

редакційно-видавничих технологій, інновації в культурі й нові стилі 

медіаспоживання. 

Серед опитаних редакторів найбільше виявилося штатних працівників, які 

працюють в офісі (N=25), значно менше – штатних працівників, які виконують свої 

обов’язки віддалено (N=9), позаштатних працівників (N=11). Це підтверджує 

гіпотезу, що українські видавці починають використовувати гнучкі кадрові моделі, 

до чого підштовхують економічні обставини, масштаби діяльності й аритмічна 

активність на ринку. Найбільше це характерно для малих і середніх видавництв, 

чий графік випуску книг більш піддатливий перепадам. Це припущення 



133 

підтверджують результати дослідження Ukrainian Reading & Publishing Data 2018: 

лише одне видавництво в Україні мало на час його проведення штат понад 200 осіб, 

найпоширеніша практика – від 5 до 10 осіб у штаті; 29 видавництв залучають до 5 

позаштатних працівників, 30 – 5–10 осіб, 25 – 11–20 осіб, 8 – 21–50 фахівців і 7 – 

понад 50 (Data.chytomo.com 2018). 

Опитування розкрило й таку закономірність: позаштатними працівниками 

здебільшого є літературні редактори. Головні редактори та директори, які 

суміщають управлінські обов’язки з редакторськими, працюють в офісі. 

Організаційна структура видавництва і характер відносин у колективі – дуже 

впливовий чинник, адже від нього залежать злагодженість фахових й операційних 

взаємодій, оперативність і якість підготовки видань, розуміння загальної ситуації у 

видавництві й злагодженість ділового маневру. 

Гнучкість структурно-організаційних і кадрових моделей – передумова 

мобільності й адаптивності суб’єктів креативних індустрій, однак в Україні мало 

досліджень, які б з’ясовували конкретику переваг і проблематичних проявів такого 

підходу, розкривали найстійкіші варіанти. Проінтерв’ювавши 176 австралійських 

редакторів-фрілансерів щодо їхнього ставлення до роботи в такому форматі за 

критеріями «почуття безпеки, бачення кар’єрного розвитку тощо», Л. Е. Бріджес 

(2017, 303–319) з’ясувала, що жінок він більше влаштовує, ніж чоловіків; чоловіків 

непокоїть їхня ізольованість від внутрішньовидавничих процесів, вони гостріше 

переймаються залежністю від такої форми організації праці перспектив їхнього 

кар’єрного зростання; редакторів-фрілансерів турбує ризик неоплачуваної роботи 

через безвідповідальність замовників. Є підстави вважати суттєвою обставиною те, 

що більшість респондентів переходили на гнучкий графік вже після того, як 

здобули досвід роботи безпосередньо у видавництві (Bridges, 311). 

Ці дані окреслюють проблемне поле відносин редактора і видавця, адже, як 

спостерегла К. О’Мор-Клопф, фрілансерам редагування творів різних авторів для 

одного чи кількох видавництв може видаватися однаковим за підходами й 

результатом (Peter et al. 2017, 244), а видавець, який має чіткі виміри майбутньої 

книги, як стверджує Л. Фінґер, ризикує впізнаваністю своєї продукції й 
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неефективними часовими витратами, бо співпраця з редактором-фрілансером 

потребує його ознайомлення із внутрішньовидавничими аспектами, ретельного 

модерування процесу (Publishingperspectives.com 2017) і застосування додаткових 

процедур контролю якості роботи. У ситуації невичерпності альтернатив єдина й 

придатна для всіх модель співпраці неможлива, бо кожне видавництво – це 

своєрідна сукупність організаційних принципів і параметрів 

внутрішньовидавничого процесу й критеріїв якості, кожен редактор – це унікальна 

конфігурація фахових якостей. Крім того, видавці намагаються збалансувати 

структуру видавництва й оптимально за фаховими й економічними критеріями 

налагодити видавничий процес, а далеко не всіх штатних і позаштатних редакторів 

«влаштовують умови виробництва в ціннісних» і фінансових аспектах (Кащеева 

2014, 384). У будь-якому разі організаційно-фінансові проблеми повинні 

якнайменше впливати на якість видавничих проєктів і позиціонування видавництва 

на ринку, тому «глибоке розуміння специфіки роботи колег і пов’язаних із нею 

труднощів – важлива частина колективної роботи», в якій редактор і видавництво 

завжди повинні перебувати в солідарній партнерській позиції (Дэвис 2008, 196). 

Результати опитування редакторів допомогли з’ясувати ключові аспекти 

їхньої співпраці з авторами, роботи над твором і пов’язані з цим функції та 

завдання. 

Обираючи варіант, який найбільше відповідає їхньому досвідові, 6 

редакторів зазначили, що «редактор(-ка) ініціює видавничі проєкти й шукає авторів 

для їхнього втілення»; 5 – «працюють із творами, які автори надіслали у 

видавництво самостійно»; 12 – «можуть пропонувати розглянути твір або 

співпрацю з певним автором, але починають свою діяльність лише після 

погодження керівництвом та/або відділом маркетингу й збуту» і 25 доповнювали 

обраний один або кілька варіантів відповіддю «інше». Деякі доповнення засвідчили 

імперативний характер взаємодії видавця з редактором: «працюю з текстом, який 

надав замовник» («BookChef», позаштатний літературний редактор); «працюю з 

тими проєктами, які мені пропонує видавництво, а вже як вони потрапили до них 

<…> не в моїй зоні впливу» («Pabulum», позаштатна літературна редакторка); 
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«видавництво пропонує твір на редагування» («IST Publishing» і «ЖОРЖ», 

позаштатні літературні редактори). Ця модель проявляє залежність статусу-

функцій редактора від його заглиблення у видавничий процес, вона підживлює 

поширене в 90-ті роки ХХ ст. розуміння його фахової позиції як вторинної щодо 

автора фігури, поліпшувача мовного виміру твору. 

Літературних редакторів, амбіція яких не пов’язана з успіхом книг, які вони 

готували, може влаштовувати такий формат роботи, адже він не потребує 

додаткового напруження сил і не настільки психологічно дискомфортний у разі 

невдач. Причин цьому багато: не кожен редактор спроможний на основі 

проникнення в ціннісні виміри твору (книги) згенерувати візію книги, змоделювати 

й реалізовувати її як проєкт, виробити стратегію вживлення книги в медійний 

дискурс, на ринок і в культурний простір. Здобутий фах не гарантує редакторові 

успішності в діловій сфері, оскільки вона є похідною від чинників, що визрівають 

на межі їхніх фахових якостей, старань й уміння управляти силами зовнішнього 

середовища. Залежно від особистісних якостей Н. Рябініна (2008, 157) веде мову 

про «редактора-професіонала», «одержимого редактора», «трудолюбивого, але 

безініціативного редактора»; В. Фролова (2015) – (за способом взаємодії з 

читацькою авдиторією) – «редактор-модератор», «редактор-фасилітатор», 

«редактор-рерайтер» (у конвергентних медіа); Л. Чуковська (2005) (за характером 

роботи над книгою й рівнем вправності редактора) – «редактор-спрощувач», 

«редактор-стиліст», «редактор-чиновник», О. Левчук (2007, 169–171) (за підходом 

у роботі з твором і автором) – «редактор-правщик», «редактор-секвестатор» 

(скорочувач), «редактор-імітатор», «редактор-настроювач». Фахово-

функціональний колорит ситуації збагачують міркування-оцінки редакторської 

праці, висловлені письменниками: «погані редактори», «редактори-спрощувачі» 

тощо (Мильчин 2011).  

Часткова або цілковита відстороненість редактора від подальших етапів 

редакційно-видавничого процесу створює небажані в ньому розриви, збіднює його 

комунікації й у ослаблює конкурентний потенціал видавничого проєкту. 

Занижений статус редактора звужує поле його функціональності, не сприяє 
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розкриттю потенціалу проєктної групи, повноцінній реалізації концепції 

видавництва й конкретної книги. За таких умов проявляється і 

внутрішньовидавниче явище, про яке веде мову Н. Рябініна (2008, 155): «Мотиви, 

цілі, прийоми і результати професійної діяльності редактора оцінюють з погляду їх 

цінності для людських взаємин». Зважаючи на це, є підстави додати до міркування 

К. О’Мор-Клопф про те, що «стати редактором-фрілансером можливо без 

видавничого бекграунду, проте це потребує додаткового навчання й серйозної 

роботи, щоб переконати потенційних клієнтів у своїй здатності редагувати» (Peter 

et al. 2017, 239), такі положення: якщо розглядати редагування й функції редактора 

в широкому сенсі – як процес забезпечення її успіху на ринку і сукупний вплив 

видавництва задля досягнення цієї мети. 

За результатами опитування більше функцій і відповідальності 

зосереджується у редакторів (менеджерів) проєктів, які «ведуть видавничий проєкт 

від початку до здачі в друк» («Видавництво Старого Лева» – штатний офісний 

працівник), можуть запропонувати видавничий проєкт і опікуватися ним 

(«Темпора» і «Рідна мова» – штатні офісні працівники). 

На напіввідкрите питання про типові завдання редактора у видавництві, 29 

респондентів обрали варіант: «відредагувати твір для досягнення його змістово-

смислової єдності й відповідності мовним нормам»; 21 – «розробити концепцію 

книги – її змістово-смислове наповнення (твір, апарат книги)»; 20 – «задати 

ключові формальні характеристики (тип книг, формат, особливості оформлення)»; 

11 – «розробити стратегію просування книги (автора)»; 12 – «координувати / 

консультувати автора в промоції книги»; 7 – зазначили свої варіанти. 

Альтернативні відповіді стосувалися досвіду роботи з перекладними творами: 

«звірити переклад із оригіналом»; «знайти виконавців на всі етапи роботи 

(переклад, редагування, дизайн обкладинки, верстання, коректура і т.п.), 

координувати їхню роботу й оцінювати її якість». З’ясувалося, що обсяг функцій 

редакторів однієї спеціалізації залежить від потужностей видавництва: в одних 

малих і середніх видавництвах літературний редактор відповідає тільки за мовно-

стилістичне впорядкування твору («Книголав», «ЖОРЖ», «ВЦ «Академія», 
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«АртЕкономі», «IST Publishing», «BookChef», «ArtHuss»), в інших – ще й за 

розробку дизайн-концепції, задавання ключових формальних характеристик 

(«Laurus»). Типологічно подібна картина постає на основі інформації щодо 

функціонального навантаження головних редакторів: у середніх і великих 

видавництвах він поєднує функції літературного редактора («Букрек», «Урбіно»); 

у малих – долучається до більшості або до всіх етапів процесу творення й 

просування книги («АССА», «Artbooks», «Вавилонська бібліотека», «Чорні вівці», 

«Фонтан казок»).  

Різні обсяги завдань і масштаб поля відповідальності головних редакторів 

наводять на думку про необхідність оцінювати результати їхньої діяльності за 

різними критеріями, особливо, якщо справа стосується нетипових, інноваційних 

видавничих проєктів. Саме до такої категорії видань (видавничих проєктів) 

належать артбуки – «сукупність книжкових видань, які за сутнісними параметрами 

не відповідають жодній позиції в стандартизованій типологічній системі» (Бідун 

2019, 61). Участь редактора у готуванні таких книг не завжди технологічно 

передбачена, оскільки найчастіше вони – інноваційні, здебільшого одиничні 

видання, ключові ознаки яких – «унікальність, часто – нетехнологічність 

матеріальної конструкції за формою, добором і поєднанням композиційних 

матеріалів, з якими органічно пов’язана нетрадиційність (незвичність) його 

контенту» (Бідун 2019, 84), що потребує оригінальних, ніким не випробуваних 

підходів і рішень. Якщо в полі діяльності видавництва опиняються артбуки або 

видання з їх ознаками, то осмислення їхніх ключових параметрів, специфіки 

технологічної підготовки та подальшого просування виходить за межі традиційних 

функцій редактора будь-якої спеціалізації. Такі проєкти – «простір фахових 

викликів для редактора», адже претендуючи «стати вершинним виявом 

майстерності» автора ідеї та ключового її виконавця, вони потребують інших 

налаштованості, знань і вмінь редактора, а також «постійного переоцінювання 

самонастанов» (Бідун 2019, 91–92). 

Робота над артбуками корисна для редактора і в контексті готування 

традиційної книги, оскільки вона розвиває творчі компоненти його 
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компетентностей, вчить по-новому бачити сталі завдання й величини, призвичаює 

до тенденції інтегрування вербальної та невербальної (іконографічної) інформації 

з домінуванням іконографічного компонента, що відповідає сучасним трендам до 

візуалізації (Мурзин 2008–2010, 19). Зрощення вербальних символів із іншими 

елементами контенту книги (простором сторінки, ілюстративним наповненням) 

виконує здебільшого естетично-смислову роль у поетичних книгах, артбуках, а в 

дитячих виданнях – інформаційно-естетичну, що є ефективним видавничим 

прийомом адаптування контенту для цієї категорії читачів. У науковій практиці 

цьому явищу відповідають поняття «креолізований текст» (О. Анісімова, 

О. Вялікова, С. Гузькова, О. Завадська, І. Тарек), «ізовербальний текст» 

(М. Ворошилова К. Накорякова, Ю. Щербініна), «супертекст, бімедіальний, 

полімедіальний, вербально-візуальний текст, полікодовий текст, контамінований 

текст» (Я. Галло (2013)) тощо, що, окрім поняттєвої невпорядкованості, засвідчує 

на поширеність цієї практики та звиклість до неї читача. Ініціювання, моделювання 

та редагування таких структурно-функціональних одиниць – це вихід за межі 

власного фахового «я» редактора, що спонукає його до принципово іншого погляду 

на їхню знакову природу й комунікаційний потенціал. Мова в цьому разі про 

можливості фантазії, нестандартного погляду на світ і звичну практику, що 

спонукає до перегляду і того, чим редактор займається постійно.  

У сучасному світі споживач орієнтується на іміджі, створення яких – 

результат співпраці провідних учасників процесу книги. Особливий напрям 

старань – привернення уваги до творів українських авторів, і це підказують 

результати експерименту (N=45), які засвідчили вищу зацікавленість українців 

творами зарубіжних письменників.  

На запитання «Співпрацюючи з українським автором(-кою), чи займаєтеся 

Ви його (її) просуванням у медіапросторі?», редактори відповіли: 7 – «так, 

розробляю стратегію просування й контент-план його медіаактивності»; 12 – «ні, 

це зона відповідальності відділу маркетингу (промоції)»; 19 – «іноді долучаюся до 

цього процесу (залежно від проєкту, завантаженості тощо)»; 1 – «ні, автор 

самостійно створює свій образ і просуває книгу»; 6 – «інше», зазначивши, що 
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спорадично долучаються, оскільки видавництво не має спеціальної служби або що 

мали досвід просування лише перекладних творів. 

Серед респондентів, які обрали ствердну відповідь, – редактори видавничих 

проєктів і головні редактори (директори) малих, середніх і великих видавництв; 

серед тих, хто лише іноді долучається або зовсім не долучається до промоції 

українських авторів найбільше – літературних редакторів, найменше – 

відповідальних, головних редакторів, і тільки одне видавництво серед цієї вибірки 

залишає відповідальність за промоцію твору авторові («Букрек»). Отримані 

результати спонукають думати про недостатньо розвинуту маркетингову культуру 

українських видавництв, що підтверджують результати дослідження Ukrainian 

Reading and Publishing Data 2018: тільки 31% з них мають повноцінний відділ 

маркетингу, 15% – не мають його, у 33% видавництв ці обов’язки за можливості 

поєднують інші працівники, у 22% ці функції виконує всього одна людина 

(Data.chytomo.com 2018). Редактори, яким доводиться поєднувати й маркетингові 

функції, діють і як продюсери, беруть на себе більший обсяг роботи за однаковий 

обсяг часу в порівнянні з їхніми колегами, а отже в них масштабніші поле 

діяльності й відповідальність. У зв’язку з цим об’єктивно визріває питання його 

статусного визнання й мотиваційного забезпечення його праці. 

 Ігнорування видавцем маркетингових засад чи увага до них за залишковим 

принципом – контрпродуктивні, оскільки віддаляють книгу від читача, знижують 

ймовірність трансформування її споживчої цінності в маркетингову. Стратегічну 

важливість маркетингових зусиль автора, редактора і видавця на різних етапах 

аналізували Г. Бем, Й. Вернер, Я. Владарчик, Г. Гардт, В. Теремко, П. Форсайт, 

Г. Шульц. Сукупність міркувань можна звести до такого положення: імідж автора 

й репутація видавництва, технології співучасті в контентотворенні книги й активні 

різнопланові комунікації – системотвірні маркетингові чинники успіху 

видавництва на сучасному етапі. До кожного його елемента дотична праця 

редактора. 

Систематичність, повторюваність ключових меседжів, які стосуються автора 

і його книг, забезпечують належне розгортання й функціонування «контентної 
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оболонки» – сукупності змістово-смислових одиниць про автора й книгу, які 

підвищують їхню привабливість, стимулюють активність і розширюють коло їх 

поціновувачів. «Безперервно рекламувати свою книгу» радить Р. Вебстер (2005, 

140), «постійною присутністю створити собі позицію в якомусь носії реклами» 

переконують Г. Бем, Й. Вернер, Г. Гардт, Г. Шульц (1994, 111), запобігти 

стихійному формуванню іміджу рекомендує П. Форсайт (2008, 86), переконуючи, 

що «імідж товару в очах споживачів – це сукупний ефект всього, що вони чують 

про цей товар, і того, як він виглядає збоку». 

Завдяки якісно створеному контенту книги й кваліфіковано вибудованому 

дискурсу про неї та її автора (часто – і про видавництво) «маркетингові стратегії та 

промоакції перестали бути другорядними забавками для видавництв, а 

перетворилися на ключову для розвитку діяльність» (Korydor.in.ua 2015). 

Додаткові елементи контенту книги та її позавидавнича підтримка формують 

попередні уявлення про твір, організовують читацьку активність, що 

підтверджують і результати опитування фахівців (N=300), читачів і нечитачів 

(N=600), а також книжковий експеримент (N=45). 

Статус-функції редактора, його професіограма, індивідуальні психоемоційні 

характеристики по-різному реалізуються під час роботи в різних проєктах і 

видавництвах. Опитування Д. Гараган і Т. Решетухи (2017), що мало на меті 

з’ясувати особливості ділової комунікації редакторів (N=29) і авторів (N=14) 

навчальної літератури в тернопільських видавництвах, виявило, що вони не 

вважають необхідним встановлювати дружні відносини з автором, а в конфліктній 

ситуації більшість із них обирає тактику уникнення, не усвідомлюючи, що «їхні 

професійні обов’язки давно перетнули межу виконання суто технічних виправлень 

тексту» (Гараган і Решетуха 2017, 47). Опитування (N=15), здійснене 

Ю. Паливодою (2011, 7–10), засвідчило упереджене ставлення або недовіру авторів 

навчальних видань до кваліфікованості й компетентності редакторів, з якими їм 

доводилося мати справу, а також і зворотний аспект ситуації: автори, керовані 

амбіціями й прагненням використати книгу як інструмент самоствердження й 

самопросування, не переймаються тим, як її зустріне читач і як користуватиметься 
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нею. Різноманіття проблем супроводжує взаємодії редактора з авторами художньої 

літератури, що актуалізує міркування Н. Зелінської (2011, 266) про необхідність 

«підвищення рівня редакторського радикалізму та видавничої відповідальності», 

оскільки саме вони є відповідальними за книгу інстанціями. 

За спостереженнями Р. Карвера та Д. Фостера (Carver and Foster 2019), 

сформувати єдині методи й принципи редакторської діяльності дуже складно, 

зважаючи на кардинальні трансформації середовища, в якому редактор (видавець) 

розгортає свою діяльність, недостатню кількість якісних рекомендацій, а також 

відмінності щодо його статусу, функцій, обсягу завдань і відповідальності в різних 

видавництвах. Із огляду на це С. Б. Брукс і Дж. Л. Пінсон (2016) ведуть мову про 

здатність редактора бачити, осмислювати виклики й проблеми середовища, а також 

реагувати на них як одну із найважливіших його фахових якостей. Такий фахівець 

має шанси бути успішним у видавництвах і медійних структурах некнижкового 

формату. 

Загалом редактори неоднаково реагують на необхідність інтегрувати у 

видавничий процес найрізноманітніші маркетингові методи та інструменти без 

зміни свого статусу, оскільки це розширює їхні функції та сферу відповідальності, 

залишаючи на попередньому рівні мотиваційні чинники. Відповіді респондентів на 

відкрите запитання про те, які обов’язки вони виконували чи виконують, не 

вважаючи їх редакторськими, засвідчили неоднорідність ставлення до них, а також 

низьку психологічну готовність виконувати їх надалі. Наприклад, деякі редактори 

(N=9) не вважають безпосередньою своєю функцією просування автора, книги та 

(або) видавництва. Іншим доводилося суміщати функції коректора (N=4), 

технічного редактора (N=3), офіс-менеджера (N=2), працівників відділу 

маркетингу й збуту (N=3): «пошук додаткових мереж розповсюдження книги», 

«доставка книг покупцям, оформлення накладних», «обслуговування замовлення 

на складі». І лише двоє відповіли, що не виконували обов’язків, які не входили до 

їхніх повноважень, стільки ж – за потреби беруться за будь-яку роботу (головні 

редактори/директори).  

Дуже мало респондентів (N=6) розцінює збільшення своїх завдань і 
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обов’язків, роботу в режимі мультизадачності й кризового менеджменту як таку, 

що сприяє їхньому фаховому розвиткові й успіхові книги, зазначаючи: «Це 

правильно, інакше робота набридла б» («Видавництво Анетти Антоненко», 

керівниця видавничих проєктів); «Бачу це корисним для себе <…> редактор має 

розуміти всі процеси в книговиробництві» («Artbooks», головна редакторка); «З 

радістю роблю все для того, щоб книжка вийшла якомога кращою» («Terra 

Incognita», відповідальна редакторка) тощо. 

Розмивання розмежувальних ліній між відділами змінює кваліфікаційний 

мінімум редактора, зміст очікувань від його діяльності та критерії її оцінювання 

(Бем, Вернер, Гардт і Шульц 1994, 62). Цю тему все частіше артикулюють 

дослідники й практики книготворення – В. Теремко (2012, 124): «Донедавна 

необов’язковими вміннями оволодівають видавництво і редактор, іншими стають і 

ставатимуть у відносинах з ними автор і читач»; С. Рубіс (Unkniga.ru 2016): 

«Останні двадцять років спостерігаю трансформацію вимог до професії 

редактора»; О. Левчук (2014, 88): «Сфера використання редакторських умінь 

розширюватиметься»; Я. Прихода та М. Женченко (2016, 191): «Цеховий і 

навколоцеховий простір настільки змінюється, що, можливо, й не готовий 

виставити комплексу нових компетенцій для свого майбутнього потенційного 

працівника». 

На запитання «У яких додаткових уміннях і навичках Ви відчуваєте потребу 

під час роботи з книгою та її автором?» найбільше респондентів (N=10) вело мову 

про вивчення чи поглиблення знань іноземних мов; здобуття системних знань із 

маркетингу, проєктного менеджменту, тайм-менеджменту, розвитку 

комунікаційних умінь і навичок для взаємодії з автором, а також знань із психології 

(N=4). Окремої уваги заслуговують такі відповіді: «Нема відкритої статистики 

продажів книжок, тому, окрім власного розуміння, нема на що покластися у 

формуванні видавничого плану» («Discursus», головна редакторка); «Уміння 

працювати з сучасними програмами для редагування і перекладу; за освітою я 

філолог, а не редактор, отже, бракує системних знань <…> фаху» (літературна 

редакторка, назву видавництва в анкеті не зазначила, дотримуючись умов 
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конфіденційності співпраці з ним); «Освоєння додаткових комп’ютерних 

інструментів» («ВЦ «Академія», заступниця головного редактора). Редакторів, які 

не відповіли (N=3) або зазначили, що не відчувають потреби в додаткових уміннях 

і навичках (N=1), дуже мало, що підтверджує багатовимірність діяльності 

редактора, перебування горизонтів його фахових потреб та інтересів у координатах 

різних дисциплін і сфер діяльності. 

Загалом експертне опитування редакторів (N=45) малих, середніх і великих 

видавництв України допомогло простежити взаємозв’язки й закономірності, що 

виникають в діяльності фахівців різних спеціалізацій. Його результати підтвердили 

гіпотезу, згідно з якою в українській видавничій сфері відбувається перегляд 

уявлень про ієрархічну структуру видавництва з чітким підпорядкуванням 

структурних одиниць; значна кількість видавництв використовує дистанційні 

моделі організації праці, фріланс і, значно рідше, аутсорсинг. Редактор залежно від 

обставин може перебирати на себе завдання та функції інших учасників процесу 

створення чи просування книги (коректора, технічного редактора, фахівця із 

комунікацій тощо). Другу гіпотезу, що українські редактори працюють на 

проєктній основі, самостійно або відповідно до регламентів чи усталених практик 

видавництва визначаючи обсяг своїх завдань і міру відповідальності, зважаючи на 

специфіку конкретної книги, підтверджено частково. Оскільки більшість 

респондентів (N=25) – штатні працівники, то їхні статус-функції регламентовані 

внутрішньовидавничими правилами, стилістикою видань, вони скованіші в маневрі 

порівняно з редакторами, які беруться за окремі проєкти (N=4). З’ясувалося, що 

позаштатні редактори (N=11) здебільшого зосереджені на літературному 

редагуванні, в їхньому віданні – змістово-смислове та мовно-стилістичне 

впорядкування твору. Вони не працюють із ним як основою видавничого проєкту, 

не переймаються майбутньою книгою та її функціонуванням у життєвому полі 

читача.  

Розгортання статус-функцій редактора залежить і від потужності й стилю 

роботи видавництва, літератури, з якою воно працює, налагодженості відносин із 

авторами, а також його фахових умінь і навичок, психоемоційних характеристик і 
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ціннісно-мотиваційних установок. Їхні взаємозв’язки і вплив на процес і результат 

діяльності редакторів різних спеціалізацій і статусних позицій – виклик для 

міжгалузевого дослідження. Нагромаджені за підсумками цього опитування ідеї 

дають тільки сигнал про важливість врахування зовнішніх обставин й 

індивідуальних якостей редактора в прогнозуванні й оцінюванні результатів його 

діяльності. Певною мірою воно може прислужитися видавцям, зацікавленим у 

стратегуванні діяльності; редакторам, які переймаються успіхом книги як явища 

культури і ринкового товару; авторові та іншим агентам книги, які по-справжньому 

намагаються збагнути важливість редактора (видавництва) у створенні книги. 

Результати опитування підтверджують міркування про залежність статус-функцій 

редактора від його місця у видавничому процесі та процесі книги, відсутність 

єдиної моделі роботи редактора з твором (книгою) та її автором, а також про 

неможливість її вироблення через різні цілі, можливості та характер діяльності 

видавництв. Вони виявляють прогалини в маркетинговій культурі українських 

видавництв, про що свідчать несистемне визначення й розподіл функцій, 

фрагментарні практики й навіть термінологічна «вольниця». У фаховому 

середовищі імпульсивно функціонує майданчик аналізу цих проблем і пошуку 

кваліфікованих рішень з огляду на реальні виклики медіасередовища й культурної 

сфери, малопомітна в їх дослідженні й галузева наука.  
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3.2. Комунікаційні методи підсилення редактором споживчої цінності книги 

 

Навіть ідеально виконані процедури в процесі видавничого готування книги 

не гарантують їй успіху, для цього важливе ще й уміння переконати ринок в її 

унікальності, функціональній і культурній значущості. Разом із контентом книги 

інформаційні продукти, що підпорядковані меті її просування, утворюють простір 

книги. Ядром контенту книги є її ключова інформація – твір (текст, зображення, 

ноти), тобто базова споживча цінність і супровідні (службові) компоненти – 

інформація на покритті блоку, анотація, бібліографічний опис, презентаційні 

тексти, подяки, вступне слово, передмова, післямова, покажчик, умовні 

позначення, слов̀ник тощо. Усе це узагальнено можна означити як текстовий рівень 

книги. Її позатекстовий рівень утворюють ініційовані й підготовлені автором, 

видавництвом (редактором, фахівцем із комунікацій, іншими учасниками 

видавничого процесу) матеріали, що формують медіаполе книги – сукупність 

повідомлень, покликаних зацікавити й стимулювати активність цільових груп, 

активізувати агентів книги та розширити їх ряди.  

Між цими елементами діє механізм взаємопідсилення. Зосереджені в них 

семантичні утворення читач ідентифікує й сприймає на основі власних знань, 

досвіду і когнітивної вправності. На цей процес впливають провідні ідеї часу, в 

якому він живе, зумовлюючи його зацікавлення, уподобання, семантику 

переживань, думок і суджень тощо. 

Поєднання літературного й маркетингового вимірів книги спонукає 

редактора працювати не тільки над її створенням, а й над упровадженням у ринкове 

середовище. Цей аспект його праці мотивував експериментальне дослідження 

впливу простору книги на мотивації, купівельну поведінку та споживчі практики 

читачів. Його теоретичну основу сформували праці Н. Валгіної, Дж. Женета, 

Н. Зелінської, З. Зіміної, Дж. Кремера, М. Куфаєва, Ю. Лотмана, А. Парабелума, 

М. Рубакіна, Н. Рябініної, В. Теремка, Р. Шартьє – щодо системного погляду на 

простір книги; Е. Барякіної, Г. Бема, Р. Вебстера, Й. Вернера, Г. Гардт, В. Теремка, 

П. Форсайта, М. Фуко, Г. Шульца – щодо редактора й інших агентів книги у 
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створенні її простору; П. Байяра, Р. Барта, А. Гречихіна, У. Еко, М. Зубрицької, 

В. Ізера, Ж.-К. Кар’єра, Ж.-П. Сартра, У. Хезліта – стосовно рецептивної діяльності 

читача, його настанов у взаємодії з книгою. 

Цінність змістово-смислових одиниць, що формують простір книги – відгуки 

критиків, оглядачів і читачів, рецензії, букрейлери, промолистівки, промоакції 

(розіграші, участь у літературних фестивалях, книжкові тури, письменницькі 

марафони тощо) – в поєднанні літературного і комунікаційного ефектів, що 

засвідчують письменники, літературознавці й видавці, серед яких К. Бабкіна, 

Г. Бем, Н. Валгіна, Р. Вебстер, Й. Вернер, Г. Гардт, Н. Зелінська, Л. Зіміна, 

Е. Кернан, М. Кідрук, С. Кольридж, Р. Ленем, Дж. Петер, Я. Прихода, О. Рісс, 

Ж.- П. Сартр, В. Теремко, П. Форсайт, М. Фуко, У. Хезліт, Р. Шартьє, Г. Шульц та 

ін. 

На «ринку символічної продукції» (Bourdieu.name 2009) комунікації є 

способом досягти максимального ефекту й охопити різні за масштабами й 

читацькими характеристиками авдиторії. У створенні «інформаційної мережі» 

(Бем, Гардт, Вернер і Шульц 1994, 31–33) й наповненні її ефективним контентом 

зацікавлені автор і видавництво, адже, окрім їх атрибутивності в інфопросторі, 

контент про книгу конвертується в капітал (репутаційний, економічний), а тому 

активні комунікації стосовно видавничих проєктів – одна із цілей маркетингових 

програм видавництва. 

Сукупність цих міркувань підштовхнула до проведення емпіричного 

дослідження, яке концептуально організовували такі гіпотези: інтенсивність і 

якість простору книги впливає на очікування щодо твору й динаміку споживчої 

поведінки (мотивації до читання й намір придбати книгу); українські читачі більш 

лояльні до зарубіжних літературних (видавничих) брендів. Для перевірки гіпотез 

було проведено соціально-психологічний експеримент, суть якого полягала в 

опрацюванні читачами (віком 17–24 роки) ще не виданих (не опредметнених) 

одножанрових уривків із літературно-художніх творів успішного українського й 

зарубіжного авторів зі змодельованим позитивним, негативним або ж відсутнім 

контекстом, який би розкривав найменування автора, твору (книги) й видавництва. 
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Основна його мета – з’ясувати вплив книжкового простору (його мікро- й 

макрорівнів) на реакції й споживчі моделі поведінки читача. 

Базові завдання експерименту: 1) за результатами отриманих даних 

дослідити вплив інформаційного супроводу книги (контенту про контент) на 

інтенсивність зацікавлення дізнатися більше про автора (книгу) та взаємодіяти з 

ними в майбутньому; 2) з’ясувати вплив змодельованого додаткового контенту 

(контексту) про «здематеріалізовану» книгу на попереднє читацьке сприйняття – 

реакції, очікування, намір володіти книгою тимчасово (оренда в бібліотеці, друзів) 

чи назавжди (купівля); 3) на основі читацьких оцінок літературної якості уривків 

з’ясувати ключові чинники, що впливають на сприйняття читачем книги (твору), а 

також визначити компоненти основного контенту (твір (книга)) і додаткового 

(дискурс про автора, книгу й видавництво), які визначають комунікаційний успіх 

книги в читацькій авдиторії. Відповідність дослідження параметрам соціологічного 

експерименту забезпечили консультування з фахівцями-соціологами, що вплинуло 

на визначення його соціологічних критеріїв, генерування вибірки й вибір методу 

дослідження. 

Формування вибірки учасників (N=40) віком 17–24 роки для експерименту 

здійснено за допомогою Google-форми (Дод. Е), яку було поширено в соцмережах 

Facebook, Instagram і Twitter, літературно-книжкових і галузевих ЗМІ («Litcentr», 

«Litоsvita», «Куншт», «Літературний Лікнеп», Український інститут книги, та ін.), 

книгарнях і юнацьких бібліотеках Києва. Вікові обмеження учасників зумовлені 

попереднім соціологічним дослідженням (Бідун 2018, 8–22), де ця вибірка була 

найрепрезентативнішою (49% із N=600). 

На підготовчому етапі експерименту застосовано ще один якісний критерій 

для формування вибірки – гендерне співвідношення (N=20 чоловіків і N=20 жінок), 

однак сформувати пропорційні групи не вдалося, що засвідчує симптоматичну для 

читацького контингенту більшу зацікавленість жінок у читанні, вищі показники 

тривалості їхнього читання й купівельної активності, що підтверджують інші 

дослідження (Data.chytomo.com 2018). Попри гендерну непропорційність загальної 

кількості учасників експерименту, певної симетричності вдалося досягти при 
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розподілі вибірки на основну й контрольні групи: в кожній – однакова кількість 

жінок (N=14) і чоловіків (N=6). 

Анкета для реєстрації учасників (Дод. Е) містила короткий опис процедури, 

місця й часу проведення експерименту, а гіпотези та інформація про поділ 

учасників на групи (основну й контрольну) зазначені не були з метою отримання 

неупереджених даних. Учасників було розподілено: в порядку реєстрації – для 

жінок; відповідно до кількісного пропорційного поділу – для чоловіків. 

Напередодні експерименту всі вони отримали порядкові номери, що відповідали 

основній чи контрольній групі (від «1» до «19» й від «20» до «40» відповідно). 

Інструментарієм експерименту були роздруковані на аркушах формату А4 

невеликі за обсягом (5–9 тисяч друкованих знаків із пробілами) уривки 

літературно-художніх творів успішного українського прозаїка М. Кідрука – й 

американського – С. Кінга (Дод. К). Обсяг уривків визначено з метою зберегти 

змістово-смислову єдність кожного фрагменту, а також з урахуванням 

психологічної здатності авдиторії фокусувати увагу впродовж певного часу – 

експеримент тривав 45 хвилин. Критерії вибору письменників – читацький успіх, 

імідж успішних авторів, висока монетизація їхньої праці з огляду на середовища, в 

яких вони працюють (The-village.com.ua 2018, Britannica.com 2020). 

Для експерименту були підібрані фрагменти з таких книг: С. Кінг – «Куджо» 

(видавництво «КСД», 2016, оригінальне видання – 1981 року), М. Кідрук «Зазирни 

у мої сни» (видавництво «КСД», 2016 року) й «Доки світло не згасне назавжди» 

(ще неопублікований на час експерименту роман, уривки з якого надав автор). Усі 

уривки творів були зашифровані порядковими номерами (від «#1» до «#6» – в 

основній і від «#1» до «#4» – у контрольній групах), не містили інформації про ім’я 

автора, назву книги чи видавництва. Власні імена героїв і топоніми були змінені 

для неможливості однозначного ідентифікування автора. 

До перших двох уривків (неопублікованого роману М. Кідрука), з якими 

працювала основна група, були прикріплені невеликі аркуші зі змодельованою 

позитивною й негативною інформацією про книгу й творчість автора, що в 

загальних аспектах мало окреслити умовний дискурс про них і вплинути на 
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попереднє сприйняття твору учасниками експерименту. Отже, стосовно цих 

уривків неможливі були будь-які упереджені читацькі реакції: щодо цього твору 

учасники не мали «жодного досвіду» (Зубрицька 2004, 160), а тому в оцінюванні 

його покладалися виключно на власні можливості. 

Третій уривок («Зазирни у мої сни» М. Кідрука) містив прикріплену смужку 

з текстом про те, що автор – зарубіжний письменник, а четвертий («Куджо» 

С. Кінга), що він належить українському письменникові. П’ятий уривок – із книги 

М. Кідрука і шостий – із книги С. Кінга теж мали вказівки про автора, але вони 

відповідали дійсності. 

Маніпулювання інформацією в межах експерименту було використано для 

перевірки другої гіпотези: чи впливає (і як саме) національна належність 

письменника на ставлення читачів до його творчості. Попри помітний в останні 

роки прорив українських авторів на видавничому ринку, було багато підстав 

вважати, що українська авдиторія лояльніша до зарубіжних авторів, роблячи вибір 

на їхню користь. Ситуація 2013–2014 рр., коли кожен другий українець не міг 

назвати сучасного українського письменника (Slideshare.net 2014) не надто 

змінилася в 2018 р. – 14% не змогли пригадати жодного письменника, 13,8% обрали 

відповідь «важко відповісти», 9,9% не відповіли (Data.chytomo.com 2018). Уривки 

творів для контрольної групи не мали жодної додаткової інформації про успішність 

письменника чи його національність. Відсутність будь-якого контенту про контент 

мало сприяти фокусуванню винятково на ціннісних вимірах літературного твору. 

Учасникам експерименту необхідно було заповнити дві Google-форми – 

анкети з кількома розділами запитань (шість – для основної, чотири – для 

контрольної) закритого, напівзакритого й шкального типу, різними для основної й 

контрольної груп (Дод. Ж). Їх використання було необхідне для виявлення: 

читацьких реакцій учасників на конкретні уривки; ймовірних мотивацій, намірів і 

моделей читацької поведінки; чинників, що на них вплинули. Додаткове питання 

для контрольної групи про національність автора мало сприяти з’ясуванню 

сприйняття й оцінювання читачами твору, маркованого як продукт українського чи 

зарубіжного автора на підставі особливостей тексту. 
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Експеримент відбувався 18 травня 2019 року в Центральній дитячій 

бібліотеці ім. Т. Шевченка. Учасники самостійно обирали зручне для роботи місце. 

За кілька хвилин до початку експерименту їм на електронні адреси, зазначені під 

час реєстрації, було надіслано лінк на онлайн-анкети. Навпроти учасників на двох 

столах були розкладені уривки творів (N=20 кожної позиції): шість фрагментів для 

основної групи (чотири – з книг М. Кідрука й два – з книги С. Кінга) і чотири – для 

контрольної (три – з книг М. Кідрука й один – із книги С. Кінга). 

Учасники з порядковим номером від «1» до «19» повинні були підійти до 

першого столу з шістьма уривками творів, самостійно взяти фрагмент «#1», 

прочитати його в зручному для них темпі, після цього – відповісти на запитання 

надісланої онлайн-анкети у розділі «уривок #1», потім відпрацювати уривок «#2», 

і так – до останнього фрагменту, надіславши повністю заповнену онлайн-анкету. 

Аналогічно повинні були діяти учасники контрольної групи (з порядковим 

номером «20»–«40») з чотирма уривками з другого столу. Після завершення 

процедур учасникам було запропоновано дізнатися назви прочитаних уривків та їх 

авторів, а також поділитися враженнями, що дало додатковий матеріал для 

уточнень отриманої інформації й актуальності гіпотез. 

Аналіз інформації відбувався методом зіставлення результатів заповнених 

анкет основної й контрольної груп. Пронумеровані уривки (від «1#» до «#6» для 

основної й від «#1» до «#4» для контрольної груп) для опрацювання учасниками 

були згруповані так: фрагменти «#1» і «#2» з неопублікованого роману М. Кідрука 

«Доки світло не згасне назавжди» читали обидві групи; уривок «#3» із роману 

М. Кідрука «Зазирни у мої сни» – тільки основна група; уривок «#4» фрагмент із 

твору С. Кінга «Куджо» – обидві групи; уривок «#5» твору М. Кідрука «Зазирни у 

мої сни» – обидві групи (в контрольній – фрагмент «#3»); уривок «#6» з твору 

С. Кінга «Куджо» – лише основна група. Отримані дані були опрацьовані із 

застосуванням методів систематизування, групування, аналізу й порівняння 

інформації. 

На етапі аналізу й інтерпретації результатів соціологічно-психологічного 

експерименту прислужилися результати дослідження Ukrainian Reading & 
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Publishing Data 2018 (Data.chytomo.com 2018) і самостійно проведене опитування 

читачів (N=600) і агентів книги (N=300) (Бідун 2018, 8–22). 

Результати експерименту відкрили ще один проблемний вимір рецепції 

книги, пов’язаний з її матеріальністю, «фізіологією» (Куфаев 2004) – учасники 

читали візуально уніфіковані уривки творів, тобто працювали зі 

«здематеріалізованою» книгою. Просторове організування фрагментів нічим не 

відрізнялося від будь-якого тексту, що унеможливлювало вплив на підсвідомі 

механізми їх сприйняття й оцінювання. Опрацювання уривків потребувало від 

учасників особливого когнітивного зусилля, яке вони могли свідомо не фіксувати: 

читаючи візуально однотипні тексти, вони мали думати про них як про твори, що, 

за словами Р. Барта, «відсилає до образу організму» (Зубрицька 2004, 382). 

Запитання анкети стосувалися сприйняття твору й книги, що не є тотожними 

об’єктами, а отже, активізовували мисленнєві й чуттєві механізми рецепції кількох 

різних контентних утворень – тексту, твору й книги, а також моделювання образу 

автора, інших агентів і можливих ситуацій взаємодії з ними. 

Впливати на сприйняття могла й ситуація, в якій відбувалося читання уривків 

у межах експерименту. Важливість цього аспекту зауважували Ч. Лем (Кунин 

1980), М. Миронова (2003, 24), Ю. Соболевська (2014, 57, 111–120), В. Теремко 

(2012, 185–187). Чимало міркувань породжують ідеї Г.-Г. Гадамера (1988, 296) про 

«інтенціональність горизонту на стороні предмету». Вони можуть сигналізувати 

про здатність матеріального виміру книги сприяти появі чи зникненню наміру 

щодо неї, а також натякати на поле, ауру книги, яку генерують комплекс її 

структурно-функціональних елементів і спроєктований довкола її контенту 

інформаційно-смисловий, емоційний простір. 

 Експеримент засвідчив різне сприйняття твору й читацькі реакції, що 

проявляються в поведінці учасників. Відповіді на запитання «Чи хотіли б Ви 

прочитати продовження твору?» в основній і контрольній групах для уривку «#1» 

і «#2» (Дод. Л, рис. 1) дають підстави міркувати, що контент про контент посприяв 

більш категоричним оцінкам учасників, що особливо помітно в заперечних 

відповідях. Відсутність будь-якої інформації про книгу та її автора була причиною 
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вищого зацікавлення твором, про що свідчать результати контрольної групи. Ще 

одна гіпотеза: «очищення» творів від будь-якої супровідної інформації сильніше 

фокусує читача на їх літературно-художній ціннісності. Це підтверджують дані 

стосовно текстів, диференційованих (правильно або ні) за географічним критерієм 

(український/зарубіжний письменник). В основній групі, яка опрацьовувала уривок 

«#3» (роману «Зазирни у мої сни» М. Кідрука з зазначенням: «зарубіжний 

письменник») ствердно відповіли 75%, негативно – 15%, «важко відповісти» – 10%. 

Значно відрізняються відповіді учасників щодо фрагменту «#4»: прочитали б 

продовження твору (з роману «Куджо» С. Кінга із зазначенням: «український 

письменник») – 30% (основна група – далі «О») і 35% (контрольна група – далі 

«К»); заперечили це – 55% (О) і 15% (К); «важко відповісти» – 15% (О) і 50% (К). 

Аналіз відповідей обох груп виявив: в основній найбільший відгук мав уривок 

твору «#3» (роману «Зазирни у мої сни» М. Кідрука – «зарубіжний письменник»), 

а в контрольній – уривок «#5» (роману «Зазирни у мої сни» М. Кідрука – 

«український письменник»). Найменший інтерес основна група виявила до уривку 

«#4» (роману «Куджо» С. Кінга – «український письменник»), а контрольна – до 

уривку «#1» (неопублікованого роману М. Кідрука). 

 Простір книги (контент про контент) для перших двох уривків роману 

М. Кідрука не мав вирішального впливу на бажання учасників прочитати 

продовження твору. Причинами могли бути недостатність у ньому інформації про 

книгу й автора, пропонування готових оцінок, що не надто стимулює інтерес 

читача. Відсутність в описі до текстів найменувань автора й видавництва залишає 

незадіяним іще один тригер, важливість якого засвідчують відповіді учасників на 

друге запитання – «Чи цікаво було б дізнатися більше про автора твору?», де їхні 

реакції суттєво різняться (Дод. Л, рис. 2). У цьому разі згенерований дискурс про 

книгу фокусує увагу на літературній якості твору, адже відсутні в експерименті 

найменування авторів нейтралізують їх як ідентифікаторів, маркерів, що не 

потребують перевірки. 

Специфіку таких рецептивних процесів описав О. Потебня (1930), звертаючи 

увагу на асоціативні зв’язки між словом (у даному разі – найменуванням автора, 
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назвою книги й видавництва) й акумульованим у ньому змістово-смисловим 

значенням і чуттєвим сприйняттям. На його переконання, «думка, з якою колись 

було зв’язане слово, знову пов’язується в свідомості звуками цього слова» 

(Потебня 1930, 89). Це підкреслює важливість назв книги, видавництва й 

найменування автора.  

 Комунікаційна активність автора, яку за певних обставин ініціює, проєктує й 

підтримує (координує) редактор, зменшує або й цілком долає розриви між 

літературною цінністю його твору й тим, як його бачить і розуміє читач. Згадування 

в медіапросторі автора та його твору чи їх сукупності читач ототожнює з його 

успіхом, значущістю його персони й діяльності, достатніх для того, щоб їх 

відзначили медіа. Це забезпечує ефект, який А. Компаньон (2001, 97) називає 

«тривалістю» літературного тексту. В умовах інтегрування медіа й медійних 

технологій у повсякденне життя, зорієнтований на успіх книги редактор усе 

частіше розглядає автора з позиції продюсера, мотивуючи його до конструювання 

свого іміджу й виведення його на рівень, що формує або підсилює маркетингові 

позиції суб’єктів, причетних до нього, його творів і видавничих проєктів. 

Висока частотність згадування в інфопросторі письменника сигналізує про 

інтерес до нього як особистості й про якість його творів, формує попередні 

уявлення про них, організовує, сповнює сенсом читацькі очікування, створюючи 

цілісне бачення творчості автора. Найменування автора впливає й на поведінку 

читача: У. Хезліт зізнається, що звернення до знайомого йому автора – гарантія 

продуктивного проведення часу й уникнення розчарувань (Кунин 1980).  

 Вплив найменування автора на читача в різних ситуаціях взаємодії з книгою 

увиразнюють результати польового дослідження (Бідун 2018, 9–22), згідно яких 

зазначення автора вирішально впливає на попереднє уявлення про твір (після назви 

книги), а також є однією з головних спонук (після назви й дизайн-концепції) 

придбання книги. Це дає підстави вважати дискусійним міркування В. Теремка, що 

«не всіх, хто взяв книгу до рук, цікавить, ким вона написана» (Теремко 2012, 186). 

З іншого боку, таке міркування спонукає думати, що автора робить впізнаваним 

його творчість, а отже, твір є основою успіху книги. Якість твору і якість контенту 
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книги – ключові чинники формування читацької авдиторії й усіх репутаційних 

надбань, а за «відсутності того чи іншого предмету, явища та процесу наша 

свідомість залишається аксіологічно нейтральною» (Зубрицька 2004, 138). 

Відмінності в намірах учасників більше дізнатися про автора твору уривку 

«#3» (з роману «Зазирни у мої сни» М. Кідрука з вказівкою «зарубіжний 

письменник»), «#4» (із твору «Куджо» С. Кінга з вказівкою «український 

письменник») (Дод. Л, рис. 2) могли спричинити особливості сприйняття 

учасниками теми, яку автор порушував в уривкові – психологічний тиск чоловіка 

на жінку, що межує з емоційним насиллям і натякає на можливе насилля фізичне. 

Уривки літературно-художніх творів М. Кідрука й С. Кінга перегукувалися між 

собою не тільки тематично, а й у певних деталях. Таке рішення вмотивовано 

бажанням максимально зрівняти сугестивний вплив творів, сфокусувати читача на 

вправності автора як оповідача, а також дезорієнтувати учасників у їхніх 

припущеннях щодо того, твори скількох письменників їм запропоновано. 

Значні відмінності в зацікавленості учасників більше дізнатися про автора 

уривків «#5» і «#6» (Дод. Л, рис. 2) допомагають виявити важливу закономірність: 

основна група, яка читала шість уривків зі змодельованим контентом про контент 

виявила в середньому на 20% вищий інтерес до постаті автора. Можливо, 

причиною був перерозподіл інтенсивності контенту творів у рецептивному полі 

учасників експерименту, а також усвідомлення змодельованості всіх аспектів 

читання – від вибору матеріалу (конкретний твір конкретного автора, обсяг тексту, 

форматування тощо) до специфіки всього експерименту (методологія, тривалість 

тощо). 

 Відповіді на питання «Ви придбали б таку книгу?» виявляють не тільки 

купівельні наміри, а й дають змогу змоделювати читацьку поведінку осіб віком 17–

24 роки (Дод. Л, рис. 3). Корисні для стратегування роботи автора, редактора та 

проєктного колективу відповіді учасників обох груп у варіанті «інше»: «цікаво, хто 

автор», «зважаючи на опис на звороті», «позичив би книгу в знайомих», «треба 

почитати більше, щоб зрозуміти», «завітала б на презентацію». 

Реакції учасників експерименту, виявлені після опрацювання двох різних 
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фрагментів не опублікованого твору М. Кідрука, дають підстави стверджувати: 

додатковий контент про твір, автора або видавництво (інформаційна оболонка) не 

переконує читача придбати книгу, якщо він не бачить її об’єктивованою 

(опредметненою), специфіка сприйняття субстанціонально незавершеного 

контенту (твору) залежить від рецептивного досвіду й бекграунду читача. 

Фокусування його уваги відбувається від контенту про контент (найменування 

автора, твору, анотація, рекламні матеріали тощо) до основного контенту 

(змістово-смислового ядра книги). Учасники експерименту опинялися в ситуації, 

коли вихідна точка фокусу уваги (основний контент) зазнавали неодноразових 

редакторських втручань (фрагменти «#1» і «#2»). Такі висновки підтверджують 

цінність редакторської праці з книжковим контентом, налаштовують на 

покращення його якості з метою увиразнення загальної цінності книги. Вони 

допомагають консультувати й підтримувати старання автора в просуванні своєї 

книги й вибудовуванні медіаобразу, підказуючи відповідні його можливостям і 

амбіціям інструменти. 

Наміри учасників щодо придбання книги на основі ознайомлення з 

фрагментом її змісту засвідчують найбільшу кількість прихильників до 

опублікованого роману М. Кідрука (фрагмент «#5» в основній (55%), що був 

фрагментом «#3» у контрольній (55%)). Найбільше негативних відповідей в 

основній групі набрав уривок «#4» (70%) – з фрагменту твору С. Кінга, в 

контрольній – «#2» (80%) – з фрагменту ще неопублікованого роману М. Кідрука. 

Ці дані засвідчують, що причинами такого рішення читачів можуть бути 

неоднакова міра редакторського втручання в текст, а також різні стилі редагування. 

Учасники експерименту, які працювали з різними уривками творів із 

незазначеними в них іменем автора, назвою книги й видавництва, сприймали й 

інтерпретували їхній зміст відірвано від контексту, в якому функціонує книга. Те, 

що М. Куфаєв (2004, 69) називає «чинниками книги», було приховане від них, тому 

в своїх оцінках вони виходили з власного досвіду й актуальної на час дослідження 

індивідуальної читацької форми. За умови їхньої поінформованості хоча б щодо 

авторства уривків, результати могли б значно відрізнятися від отриманих під час 
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«сліпого читання».  

Вирішальна роль популярності автора у виборі книги доведена в 

спеціальному соціологічному опитуванні читачів (Бідун 2018, 13). Однак, 

показники обізнаності українських письменників із гравцями літературного 

простору не надто втішні – «14% українців не змогли пригадати жодного 

письменника», а сформовану з їхніх відповідей п’ятірку лідерів «читали майже 

вдвічі менше опитаних» (Data.chytomo.com 2018). Це передусім сигнал авторові, 

редакторові й іншим агентам – інформаційні надбудови навколо книги й автора 

повинні бути синергетичними, взаємодоповнюючими, розгортатися в 

медіапросторі якомога інтенсивніше. Усі суб’єкти творення й просування книги 

(автора) мають націлитися на генерування такого інформаційного поля про продукт 

(книгу) та його автора (літератор, видавець), щоб збільшити життєвий цикл 

основного контенту завдяки актуалізуванню для читача акумульованої в ньому 

цінності. Для адекватного реагування на контент про контент читач має побачити 

його в належному місці й у зручний час, а це зосереджує увагу редактора, автора, 

інших учасників видавничого колективу не тільки на семантичній наповненості 

їхніх повідомлень, а й на часі й місці (платформах) їх появи.  

Збагатити арсенал ідей редактора (автора) й інших агентів книги може 

інструменталістська теорія М. C. Бердслі, який вважав, що читач (глядач) у своїх 

естетичних оцінках спирається на «властивості об’єкта, який він спостерігає», й 

вердикт авдиторії – результат інтенсивності цього емоційного, естетичного 

переживання (Компаньон 2001, 288). Завдання редактора й автора – зрежисувати 

реакції на основний і додатковий контент, які авдиторія переживатиме під час 

наближення до твору або читатиме його. 

Уміло змодельовані меседжі, які репрезентують твір і найхарактерніші 

пов’язані з ним обставини й деталі, активують читацькі інтереси, задають смислову 

траєкторію рецептивної роботи читача, сприйняття прочитаного, коригують 

попередні установки й різноманітні побічні на них впливи. Вони спонукають й до 

створення читачами власних відгуків, оглядів, рецензій (поширене явище останніх 

років), що робить їх впливовими агентами книги та (чи) автора, видавництва. За 
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теперішнього стану літературної й книжкової критики читацька активність є 

підтвердженням якості книги і стимулює до неї увагу іноді сильніше за публікації 

експертів (нова тенденція). З огляду на це горизонт бачення редактором успіху 

книги повинен виходити за межі стандартних практик і значною мірою 

фокусуватися на питаннях ефективності її проникнення в читацьке середовище. Із 

цим пов’язане комплексне (проєктне) бачення редактором тріади «книга – автор – 

читач», якою він управляє в кожному конкретному випадку з огляду на специфіку 

всієї комбінації, кожного її компонента й умов зовнішнього середовища. Майже 

завжди редактор є специфічною (здебільшого – невидимою) процесуальною та 

координувальною ланкою цієї композиції, що генерує й виправдовує його статус 

як продюсера книги. 

Мікро- й макрорівневий контент важливий не лише як інформаційне 

утворення, що наближає читацькі авдиторії до основного контенту, підтверджує чи 

спростовує його цінність для них, – це інформація, за допомогою якої інші агенти 

книги оцінюють, маркують, ранжують книгу та її автора, впливаючи таким чином 

на їхній успіх. Зумисне часткове чи цілковите уникнення мікроконтенту в артбуках 

ускладнює роботу з ними, а тому спонукає редактора й автора шукати 

альтернативні способи ідентифікування таких видань і наближення їх до своїх 

цільових авдиторій. 

Найсильнішу спонуку скористатися послугами бібліотеки, щоб повністю 

прочитати твір зініціював уривок «#5» в основній групі й «#1» – у контрольній, 

обидва – з творчого доробку М. Кідрука. Найменше вплинули на учасників обох 

груп фрагменти роману С. Кінга – «#4» (Дод. Л, рис. 4). Визначити вплив 

змодельованого контенту на твори, які читали учасники експерименту, в цьому разі 

складніше. По-перше, ключову роль тут знову відіграє спосіб опредметнення твору 

– роздруковані на аркушах візуально однотипні фрагменти позбавлені впливу 

(естетичного, кінестетичного), який вони могли б мати в книзі. Архітектоніка книги 

зацікавлює й наближає читача до основного контенту, що підтверджують 

результати опитування бібліотекарів (Бідун 2018, 18).  
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Результати відповідей на питання про намір читачів скористатися послугами 

бібліотеки після ознайомлення з уривками творів виявляють ставлення до цих 

осередків книжності: ігнорування діагностує звичку спершу шукати 

легкодоступний у мережі контент, а також занепад культури користування 

бібліотеками. 

Доповнюють пізнавальну панораму відповіді на напіввідкрите питання з 

можливістю множинного вибору – «Що вплинуло на Ваше рішення (не) читати і 

(не) купувати твір (книгу)?» (Дод. Л, рис. 5). Перші два фрагменти творів, які в 

основній групі мали додатковий контент і не мали його в контрольній, 

демонструють вплив інформаційної оболонки про твір (книгу) на читацькі оцінки. 

Це ілюструють відповіді учасників, які читали фрагменти «#4» і «#5»: учасники 

контрольної групи – 5% (уривок «#4») і 10% (уривок «#5») обрали варіант «відгуки, 

відсутність будь-якої інформації про книгу, автора й видавництво», відповідаючи 

на запитання про чинники, що вплинули на їхнє можливе рішення читати чи 

придбати книгу, коли жоден із учасників основної групи після прочитання обох 

уривків не обрав цей варіант. Це свідчить про те, що читач сприймає основний 

елемент контенту (твір) і додатковий (інформацію про книгу й автора) як органічну 

єдність, тому недостатність або відсутність якогось із них дезорієнтовує його на 

етапі прийняття рішення про подальшу роботу з книгою. Додаткові елементи 

контенту («паратекст» (Эко 2002) уможливлюють не тільки атрибуцію твору 

(книги) серед інших, а й заощаджують час читача й інших агентів книги, 

сигналізуючи про тип тексту (наратив) – «штучний» (художня вигадка) чи 

«природній» (твори, що фіксують об’єктивну дійсність) (Эко 2002), чим 

налаштовує на певну модель читацької поведінки. 

Альтернативні відповіді учасників основної групи, які опрацьовували уривки 

«#3» і «#4» про те, що впливає на їхнє рішення (не) читати і (не) купувати твір 

(книгу): «актуальність проблеми, зазначеної в уривку», «трохи інтригує, що 

письменник український», а коментар «не дуже люблю книги про сімейне насилля» 

вочевидь можна вважати однією з причин найнижчої зацікавленості респондентів 

уривком «#4» (із твору Стівена Кінга з приміткою «український письменник»). 
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Спонукають розмірковувати про якість редакторської роботи коментарі після 

читання уривку «#5»: «сюжет», «перевага діалогів над описами», «національність 

автора», «жодної яскравої деталі, яка могла б спонукати читати далі, і опис, і 

описана ситуація трохи банальні» й навіть «натяк на грандіозну проблему, 

замасковану в тілі сімейної сцени».  

Відповіді учасників на питання, який із чинників був вирішальним у рішенні 

(не) читати і (не) купувати твір (книгу) свідчать про принципову роль жанру, який 

учасники експерименту виявили під час читання, що відрізняє цю ситуацію від 

звичної – при виборі книги, коли жанрова належність твору зазначена на покритті 

блоку й на титульному аркуші. Сфокусованість на жанрі підтверджує опитування 

читачів (N = 600, де чоловіків – 24%, жінок – 76%): його вплив на попереднє 

уявлення про твір корелює з віком реципієнта (Бідун 2018, 15, 19). Ці результати 

важливі для автора й редактора (видавця), бо скеровуючи їхній вектор роботи в бік 

реальних потреб, бажань і очікувань читачів, допомагають уникнути проєктів, що 

розминатимуться з інтересами цільової авдиторії. Варто зважати й на суттєві 

відмінності в жанрових вподобаннях читачів за гендерним розподілом: якщо 

найпопулярніші серед жінок – класика і любовні романи (34% читачок читали 

книжки цих жанрів протягом року, чоловіки – 4%), то серед чоловіків – сучасні 

детективи (40% читали їх протягом року, серед жінок – 29%) (Data.chytomo.com 

2018). 

На пропозицію оцінити запропоновані уривки творів за шкалою від «1» до 

«5», де «1» – дуже погано, а «5» – відмінно (Рис. 21), найнижчий бал у трьох із 

чотирьох випадків ставили учасники основної групи. Аналіз середніх балів 

підказує, що читачі контрольної групи були більш лояльними в своїх оцінках, що 

дає підстави для припущення про зниження бар’єру критичного сприйняття 

літературно-художніх творів без будь-яких знань про них. Ілюструють це 

результати оцінювання учасниками двох різних уривків з неопублікованого роману 

М. Кідрука (фрагмент «#1» і «#2»), де тільки читачі з основної групи поставили бал 

«1», а бал «5» – тільки читачі з контрольної. 

Зважаючи на те, що «пропускна здатність читачів із кожним роком все більше 
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відстає від сукупного виробництва авторської праці» (Рисс 2010, 20), будь-яка 

інформація про контент книги (мікро- й макрорівня) робить його не тільки видимим 

цільовим авдиторіям, а й функціонує як код доступу. У цьому сенсі прикладну 

цінність має міркування Р. Ленема (2005, 164) про те, що «зв’язок між читачем і 

автором буде такий потужний, або такий слабкий, як ви задасте, уводячи певний 

код». Старання, сфокусовані на моделюванні, створенні й підтримуванні 

структурно-функціональних одиниць контенту книги та (або) її семантико-

емоційного простору навколо неї, впливають на літературну цінність твору і 

визначають маркетингову цінність книги. У цьому виявляє себе й комунікаційна 

функція книги, яку зауважив Е. Кернан (1991, 129): «Що б не очікувало літературу 

в майбутньому, її доля так чи інакше залежатиме від схильності людей читати і 

говорити про прочитане». Комунікаційна вправність і далекоглядність автора й 

редактора в їхній співпраці – важливий складник їхнього спільного успіху. А 

«володіння повноцінною маркетинговою інформацією про книгу, психічне і 

соціальне середовище, якому вона адресується і в якому побутує, – стратегічний 

мінімум видавця, джерело аргументів на користь одних видавничих ідей, проєктів, 

стратегій і відмови від них» (Теремко 2009, 183). Щодо цього важливе не тільки 

володіння маркетинговою інформацією, а й уміння її ефективно використовувати.  

Зауваження Е. Кернана про іманентну потребу людини в спілкуванні, 

обговоренні прочитаних книг відсилає до ідей О. Потебні (1930, 118), який 

стверджував, що «всякий просторовий образ надійніше утримується в пам’яті, 

якщо ми здатні розкласти його наглядне враження в опис». Зважаючи на те, що в 

процесі експерименту учасники не обговорювали враження від прочитаних текстів, 

а значить, фокусувалися виключно на суб’єктивній рецепції, є підстави вважати, 

що це нівелювало вплив усередненої думки, яка, за твердженням О. Потебні (1930, 

41), виникає через «мінливу обмеженість людини» й відчуття, що справжня істина 

виникає на перетині досвіду й думок різних суб’єктів. Попри те, що учасники 

експерименту на запитання «Що вплинуло на ваше рішення (не) читати і (не) 

купувати твір (книгу)?» (Дод. Л, рис. 5) найменше голосів віддали за варіант про 

наявність чи відсутність відгуків, додаткової інформації, на цю вікову групу (17–
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24 роки) вміщена на звороті обкладинки, іноді – на контртитулі інформація все-

таки впливає, про що зауважили респонденти в опитуванні (N=600, із яких 49% – 

читачі віком 17–24 роки) (Бідун 2018, 13–14). Свідченням того, що думка інших 

читачів (експертів, фахівців чи друзів) має значення, а в деяких випадках – 

вирішальне, свідчать відповіді учасників у варіанті «інше». 

Анкета для учасників контрольної групи мала питання про національну 

належність автора уривку твору – його метою було з’ясувати сприйняття й 

оцінювання читачами українських і зарубіжних письменників виключно на основі 

фрагменту твору. Результати отриманих даних (Дод. Л, рис. 6), дають підстави 

зробити висновок, що читачі віком 17–24 роки недооцінюють потенціал 

українських авторів порівняно із зарубіжними. Ще одне підтвердження цьому – 

дані соціологічного дослідження Ukrainian Reading and Publishing Data 2018, що 

ілюструють слабку обізнаність читачів з письменниками-сучасниками 

(Data.chytomo.com 2018). Серед причин – несформованість, малорозвиненість, 

недостатня привабливість інформаційного поля навколо автора й книги. Ця і 

супутні їй проблеми стримують розвиток української книги, видавництв, репутації 

авторів і сили видавничої галузі. До роздумів про важливість інформаційного 

обрамлення книги на враження та інтенції читачів спонукають середні оцінки 

творів (Дод. Л, рис. 7).  

Це є ще одним аргументом на користь переконання щодо провідної ролі у 

цьому процесі видавництва, необхідності оновлення структури й компетентнісного 

наповнення редакторських професій, в системі яких на чільних позиціях мають 

фігурувати, крім літературного редагування твору, продюсування книги (автора), 

що загалом рівнозначне статусу проєкт-менеджера, маркетингового комунікатора. 

В Україні такий підхід перебуває у фазі зародження, а зарубіжні гравці книжкового 

ринку (автор, редактор, літературний агент) моделюють успіх видавничого 

проєкту, важливим компонентом якого є медіаактивність передусім автора, 

узгоджуючи ці питання між собою заздалегідь (Peter et al. 2017, 134).  

Сучасні реалії засвідчують реальні трансформації функціональної сфери 

редактора, його статусу й компетенцій (Бідун 2020, 9–13) видавництва, автора, а 
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також суб’єктів системи книгорозповсюдження й бібліотек. За такого підходу їхні 

зусилля конструюють синергетичну єдність. Простір книги, який спершу ініціюють 

автор і редактор, згодом підхоплюють інші суб’єкти створення й промоції книги, 

читачі. У такій позиції редактор повинен уявляти структуру простору книги, в 

якому один тип контенту може стати підґрунтям для іншого або й цілком 

трансформуватися. Нашарування іміджів, статусу й зусиль різних учасників 

процесу книги (ілюстраторів, дизайнерів, рецензентів тощо) можуть вивищувати 

значущість книги (автора) й забезпечувати їй реальний ринковий успіх. 

Читачі контрольної групи в трьох із чотирьох випадків вважали, що читають 

уривок твору зарубіжного автора (Дод. Л, рис. 6), хоча за середніми оцінками 

творів (Дод. Л, рис. 7) першість здобув український автор М. Кідрук. 

«Сліпе читання» максимально нівелювало вплив зовнішніх чинників, яким є 

контент про контент, підвищуючи об’єктивність оцінок і суджень на основі 

самостійно здобутого читацького враження. У зв’язку з цим потребує уточнення 

теза Н. Валгіної (2003, 73) про те, що «образ автора… – результат співтворчості 

(твориться, створюється автором <…> через специфіку автора й сприймається, 

відтворюється читачем»). Безперечно, літературний талант письменника 

визначально впливає на успіх його творів, однак комплексні багатовимірні 

старання редактора возносять його на іншу висоту й надають стабільності. 

 

3.3. Базові компетентності сучасного редактора як генератора споживчої 

цінності й продюсера книги 

 

Статусні позиції та наповнення функцій редактора є похідними від його 

фахової підготовленості, структури видавництва, системи взаємодій його 

співробітників і завдань, які постають перед ними в конкретний час. Ця 

конфігурація залежить від сукупних компетентностей, підходів в організуванні 

видавничого процесу, стабільності/плинності кадрів і стилю взаємодій. Багато 

значать при цьому і його особистісні якості: масштаб і мобільність пам’яті, 

мисленнєва культура й застосування їх у прикладних цілях (прагматизм); 
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відкритість до нового, налаштованість і вміння працювати над собою (вчитися і 

перенавчатися); здатність самостійно екзаменувати результати своєї праці; 

емпатійність, самокритичність, оптимізм, доброзичливість у взаємодіях. 

Сукупність компетентностей і якостей сучасного редактора атестують його як 

ґрунтовно й усебічно підготовленого, креативного і високоадаптивного до умов 

діяльності фахівця, комунікатора й управлінця, спостережливу і мислячу 

особистість. Різні його статусні й функціональні позиції потребуватимуть різних 

його якостей, знань та вмінь, які він актуалізовуватиме залежно від ситуації, – в 

цьому сенс і специфіка його фахової підготовленості. 

Компетентності та якості редактора – передумова його затребуваності у 

видавництві і взаємодій із колегами, конструктивності співпраці з автором й 

іншими учасниками створення книги. Завжди «запит на компетенції генерує 

ринок» (Зорина, Иванов и Антипов 2014, 13), роботодавець є одним із його 

операторів, який має своїм завданням якісно видати книгу та своєчасно «включити 

в інформаційно-комунікаційний обіг» (Рябинина 2008, 6), щоб якомога більша 

читацька авдиторія її побачила й позитивно зреагувала на неї. Ринкові тенденції, 

стратегічне позиціонування (нішевість, диверсифікація, диференціація) та 

спеціалізація (за типом видань) конкретного видавництва зумовлюють 

конфігурацію його базових компетентностей, а конкретні цілі та стратегії – 

компетентностей мобільних, актуальних за конкретних обставин. 

Сучасні особливості функціональності книги, мотиваційних й оцінних 

критеріїв, якими послуговується читач у ставленні до неї, спонукають редактора 

(видавництво) постійно переглядати ще недавно успішні практики. Як зауважувала 

С. Зоріна, нові «моделі просування та маркетингу» книги потребують за багатьма 

критеріями інших фахівців (Зорина, Иванов и Антипов 2014, 13), ділові інтереси 

яких не обмежуються їхнім робочим місцем, а спрямовані в соціальний простір. На 

необхідність оновлення компетентністної системи редактора звертали увагу різні 

дослідники й практики видавничої справи: К. Антипов (Unkniga.ru 2016) – «старі 

компетенції редактора вже вилучені з освітнього процесу, а нові ще не 

сформульовані»; Я. Прихода (2011) – «потрібна фахова розмова щодо нових 
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компетенцій, функцій редактора-видавця»; В. Теремко (2012, 21) – «на передній 

план виходить необхідність розширення їх базових кваліфікаційних компетенцій з 

огляду на особливості створення, просування, розповсюдження і використання 

видавничого продукту». 

В осмисленні базових компетентностей сучасного редактора важливі ідеї й 

спостереження І. Ансоффа, М. Головань, Дж. Рейвена, С. Сангхі, Е. Хундерта, які 

фокусувалися на сутнісній природі компетенцій і компетентності, а також їх 

застосування в різних сферах соціальної практики; С. Антонової, М. Женченко, 

Н. Зелінської, В. Карпенка, Н. Миколаєнка, Дж. Петера, Я. Приходи, В. Соловйова, 

М. Тимошика, О. Хлопунової, Ф. Холл, А. Цаканян, К. Ямчук та ін., які 

артикулювали проблему самоусвідомлення, фахового вишколу та реалізації 

редактора. Ключові компетенції, яких очікують від редактора роботодавці та 

партнери у видавничих проєктах конкретизують спеціальні стандарти Австралії, 

Великої Британії та Канади. Проблемні виміри фахової самоідентифікації 

редактора, підвищення його кваліфікації та застосування здобутого обсягу своїх 

знань і вмінь на практиці зафіксовані в публікаціях видавців і редакторів – 

Д. і В. Капранових, Д. Клочко, Л. Леонової, І. Малковича, К. Носко, М. Савки. 

Часто застосовуване поняття «ефективний редактор» (Peter et al. 2017, 86) 

апелює до його професійної кваліфікації та індивідуальних психоемоційних 

характеристик, з якими пов’язані якість і вчасність його роботи. Вони охоплюють 

елементи компетентнісного мінімуму, високої кваліфікації та унікальних умінь, які 

в кожному конкретному випадку мають індивідуальний рівень вираження та 

специфічне поєднання. Їх можливо діагностувати за спеціальними методиками, а 

найвимогливіше їх випробовує практика, вона й найоб’єктивніше атестує 

редактора. 

Дослідники видавничої справи по-різному розглядали компетентнісний 

мінімум редактора: В. Карпенко (2007, 13) вивів «формулу майстерності» 

редактора, основні компоненти якої – рівень професійності й талант; М. Тимошик 

(2005) запропонував «формулу узагальнених кваліфікаційних вимог» до редактора, 

складники якої – професіоналізм, порядність, патріотизм; Е. Огар, Н. Зелінська, 
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Н. Черниш та Ю. Фінклер (2002, 205–206) виокремили серед «констант» 

редакторської професії володіння мовно-комунікаційними компетенціями, 

міждисциплінарними знаннями й навичками (психологія, менеджмент, маркетинг), 

задіяння в практичних ситуаціях пізнавальних, когнітивних здатностей 

особистості; С. Фролова (2009, 114) представила «модель спеціаліста» як 

«цілісний, ідеальний образ фахівця з вищою освітою», маючи на увазі сукупність 

бажаних для висококваліфікованого редактора професійних, особистих 

компетенцій та їх вершинний вияв. Такі узагальнені формули кожна по-своєму 

наближають до розуміння соціокультурної специфіки, непересічності й складності 

редакторської професії, однак більшість із них стосується фундаментальних 

якостей особистості редактора поза конкретикою прикладних ситуацій, в яких 

йому випадає працювати. 

Багатовимірність роботи редактора стримує дослідників і практиків 

видавничої справи в намаганні запропонувати єдиний перелік необхідних 

редакторові компетентностей, графічне представлення якого, зважаючи на реалії 

практики (статуси, функції), буде надто розгалуженим. Ускладнює реалізацію 

цього наміру й стрімка зміна середовища, в якому функціонує редактор, і завдань, 

які перед ним виникають. Це ілюструють різні підходи у визначенні обсягу 

ключових компетентностей редактора за рубежем і в Україні.  

У країнах Європи, Північної Америки та Австралії тяжіють до чіткої 

спеціалізації редакторських професій, тому вимоги щодо компетентностей для 

одного редактора можуть бути факультативними для іншого. Однак їхні стандарти 

фіксують загальні критерії для всіх редакторів, незалежно від їхніх статусу-

функцій: «Демонструвати ініціативність і фахову гнучкість; бути здатним 

адаптуватися до проєкту й специфічного робочого середовища; уміло й тактовно 

комунікувати; поважати думку інших» (Editors’ association of Canada 2016, 4). Про 

очікуваний високий рівень соціальної відповідальності редактора налаштовує 

міркувати й застереження: «Перш ніж узятися за видавничий проєкт, професійний 

редактор повинен пересвідчитися в достатності своїх умінь і наявності 

відповідного досвіду» (Editors’ association of Canada 2016, 4, Institute of Professional 
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Editors Limited (IPEd). 2013, 2). Із першого наближення, такий підхід виправданий 

щодо запобігання видавничих ризиків, з іншого – може спрацьовувати як чинник 

стримування редакторів-початківців. 

Українські дослідники й учасники фахового середовища (М. Женченко, 

Ю. Левчук, Я. Прихода, Б. Романцова, М. Савка, В. Теремко) ведуть мову про 

затребуваність редактора-універсала, здатного різною мірою і на різних етапах 

включатися в роботу над створенням і просуванням книги. Ринкові перипетії 

поглиблюють розрив між видавничою практикою та її теоретичним осмисленням: 

О. Іванова (2003, 95–96) стверджує, що «тільки виходячи зі специфіки посади, 

можна вести мову про необхідні вимоги до особистих якостей суб’єкта праці», 

встановлювати очікування щодо його когнітивних здатностей, мотиваційно-

ціннісної матриці, емоційно-вольових характеристик. Однак відсутність єдиної, 

впорядкованої системи редакторських посад ускладнює це завдання. Очевидно, що 

різні можливі моделі роботи з книгою та розмивання традиційних обов’язків і зон 

відповідальності редактора змінюють обсяг його компетентностей.  

«Синтетичні спеціалісти» (Зорина, Иванов и Антипов 2014, 13), здатні не 

тільки змоделювати книгу, а й спрогнозувати її успіх на ринку та управляти ним, 

найзатребуваніші в сучасних видавництвах, оскільки вони готові до будь-яких 

викликів й ефективні в розв’язанні будь-яких проблем. Такий компетентнісний 

профіль фахівця ідентичний продюсерській функції редактора як координатора 

видавничого проєкту й безпосереднього учасника його реалізації. Основні 

функціональні координати редактора-продюсера: оцінювання твору в контексті 

ефективності майбутньої книги; фаховий діалог із автором щодо твору і тексту як 

основи майбутньої книги (необхідність допрацювання, редакторського втручання); 

моделювання (проєктування) майбутньої книги; редагування твору й 

координування розробленням дизайн-концепції книги); координування 

редакційного процесу (до готовності оригінал-макету); участь (координування, 

взаємодії) у просуванні книги. Необхідні для цього базові фахові якості, крім 

роботи з текстом і книгою, – маркетингове мислення, вміння «читати людей», 

комунікаційна вправність, управлінські навички, креативні здібності, володіння 
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технологіями «м’якої сили». Редактор-продюсер не тільки бачить книгу серед 

інших книг, а й забезпечує їй місце в медіадискурсі, щоб привернути до неї увагу, 

спроєктувати бажані читацькі реакції й ставлення до автора. Перший рубіж його 

інтересів і старань – забезпечення споживчої цінності книги.  

Попри те, що чимало редакторів українських видавництв уже фактично 

виконують функції продюсера, про сформовану спільноту редакторів-продюсерів 

в Україні говорити ще рано. Однак у авторському середовищі визріває потреба в 

таких фахівцях: під час опитування письменників (N=4) щодо фахового профілю й 

досвіду співпраці з ним (Дод. М) на питання «Чи доводилося вам співпрацювати з 

редактором-продюсером» двоє письменників зазначили «так», двоє – «ні». 

Респонденти, які ствердно відповіли на запитання про те, чи є, на їхніх погляд, 

редактори-продюсери в Україні, назвали таких осіб: В. Даниленко, О. Лазуткіна, 

В. Теремко. 

На думку опитаних письменників М. Гулей, Д. Піскозуб, О. Рижко 

А. Шавлач, редактори-продюсери допомагають авторові «краще зрозуміти потреби 

читача, залучити більше авдиторії», «грамотно вибудовувати промоцію книжок, 

створити персональний бренд письменника, забезпечити продажі, подбати про 

реалізацію супутніх до книжки продуктів», «сфокусуватися на недопрацьованих, 

але релевантних темах, відшукати додаткової ринкової цінності твору». 

Відповідно, згідно з їхніми міркуваннями, редактор-продюсер повинен «розуміти 

тенденції ринку, бути ефективним комунікатором», знати або відгадувати «потреби 

цільової авдиторії, розуміти письменника» й координувати його роботу під час 

видавничої підготовки книги та її післявидавничого супроводу. 

Очевидно, що дані цього опитування не можна вважати репрезентативними, 

однак проведення ґрунтовного емпіричного дослідження цього аспекту проблеми 

не входило до ключових завдань дисертації, через що його результати – спроба 

окреслити простір для подальших наукових пошуків. 

Варто зауважити, що попри виклики й можливості інформаційної доби, 

сучасний редактор може обирати статусно-рольову позицію, яка відповідатиме 

його компетенціям і буде психологічно комфортною, тобто він може діяти як 
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редактор у традиційному розумінні (відповідальний тільки за твір) або редактор-

координатор (відповідальний за твір та деякі процеси його втілення в книгу). 

Редактор як суб’єкт, який, оволодівши фаховими знаннями й успадкувавши 

чи розвинувши особистісні якості, легітимізує свій статус і може підтвердити його 

тільки ставленням до справи та результатами діяльності – таке розуміння його 

місця в професії поєднує фахову та особистісну іпостасі, символізує їхній 

взаємозв’язок і взаємозалежність. 

Згідно з класифікацією професій Є. Климова, фах редактора належить до 

таких типів: «людина – людина», «людина – знакова система», «людина – художній 

образ», адже його діяльність розгортається у взаємодії з конкретною людиною 

(автором), редакційно-видавничим колективом й агентами книги, націлена на інші 

групи людей (читачі); вона передбачає застосування певної сукупності знакових 

систем (Климов 2004, 160) і фахово доцільне їх корегування; є в ній місце і для 

сукупності художніх образів – персонажів твору і книги як художньо-візуальної 

цілісності. Усе це не тільки задає вектори діяльності редактора, а й налаштовує на 

необхідність осучаснення його компетентнісної системи.  

Дослідники по-різному бачать компетентність як фахове та 

соціопсихологічне явище: С. Сангхі (2005, 2) компетентність тлумачить як вміння, 

стандарти діяльності, а компетенцію – як конкретну поведінку, за допомогою яких 

її досягають; А. М. Тамарро (2017, 292) переконана, що знання ще не є 

компетентністю – саме використання певних компетенцій зреалізовує потенціал 

фахівця і свідчить про його рівень. Це міркування ілюструє ситуацію в 

книговидавничій галузі: редактор може знати сутнісну й феноменологічну природу 

книги, особливості її створення та просування, однак не кожному вдається 

згенерувати успішний видавничий продукт. 

Компетентність редактора-продюсера – це певний рівень фахових та 

особистісних компетенцій в їх єдності й взаємодоповнюваності, які він може 

осмислено, цілеспрямовано й гнучко застосовувати в професійних цілях. Вона 

проявляється також у здатності вимогливо атестувати себе як суб’єкта креативних 

індустрій, аналізувати результати роботи, планувати перспективу й досягати її. Із 
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цього ракурсу потребує уточнення твердження М. Миколаєнко (2014, 135) про 

компетентність редактора як його світогляд. Світогляд, безперечно, важливий 

компонент професіограми редактора, однак компетентність проявляється в 

конкретних поведінкових моделях фахового характеру, суть яких залежить і від 

світоглядного чинника (Woodruffe 1993, 29). Щоправда, природа, зміст і структура 

фахового світогляду редактора могли б скласти предметну основу непересічного, 

за певних обставин, теоретико-прикладного дослідження. 

У з’ясуванні ядра базових компетентностей редактора як генератора 

споживчої цінності книги та її продюсера методологічно важливі напрацювання 

Дж. Рейвена, який досліджував сутнісну природу компетентностей. На його думку, 

компетентність як складне, гетерогенне інтегральне утворення й характеристика 

особистості, залежить від мотиваційно-оцінних установок людини, адже ціннісне 

ставлення до чогось стає точкою відліку, усвідомленням важливості набуття 

компетенцій і компетентності (Raven 1994, 2). До ідеї щодо ціннісного аспекту 

компетентності долучається М. Головань (2008), зауважуючи, що компетентність 

передбачає «особисте ставлення до предмету і продукту діяльності». Ціннісні 

усвідомлення та ставлення є важливою мотиваційною основою фахового 

становлення й шляху в професії редактора. З цього погляду важливі міркування 

О. Іванової (2003, 96) про те, що фаховий успіх – результат не тільки професійного 

бекграунду, а й «внутрішніх чинників, яким є образ майбутнього результату 

діяльності», мотивація працювати зради цього. Певною мірою це визначає 

відмінності в поглядах редакторів на книгу залежно від їхньої спеціалізації, адже 

фахівці з різними статус-функціями відповідно бачать свою роль у процесі книги. 

Такий висновок випливає із результатів експертного опитування редакторів 

українських видавництв (N=45), яке виявило, що більшість літературних 

редакторів переймається виключно мовно-стилістичною впорядкованістю твору, 

не завжди здатна бачити книгу як проєкт у всіх його складнощах і відповідно 

працювати. 

На необхідності трансформації компетентнісної моделі редактора 

наголошують М. Женченко та Я. Прихода (2018, 320): «Сьогодні успішний 
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видавець повинен мати навички редактора, продюсера, менеджера, маркетолога». 

Такий підхід поступово проявляється в системі готування кадрів й у корпоративній 

культурі видавництв. За такої умови, видавець чи редактор-продюсер стають 

цінністю для автора, якщо вектори їхніх цілей споріднені. Найважливіший 

конструкт їхньої єдності – вболівання за спільний результат, пріоритет фахових 

аргументів над амбіціями, спільне долання шляху до результату, коли кожен 

відповідає за своє і за спільне. Це реально переводить редактора із позиції 

помічника автора на позицію його партнера й передає йому ініціативу в ситуаціях, 

коли він повинен діяти як продюсер автора та книги. 

Якоюсь мірою в нових реаліях відбувається зрощення функцій редактора і 

видавця, що Ф. Холл пояснює динамічним розвитком книговидавничої галузі 

(Harper 2013, 181). У «комплексному» понятті «редактор-видавець» Я. Прихода 

(2011) побачила найважливіші вимоги до компетентностей сучасного фахівця, 

покликаного дбати про книгу як «сильний продукт» (Владарчик 2002, 24–26). 

Тенденція до конвергентних підходів і практик мотивує мислення про композитну 

фігуру «редактор-видавець-продюсер», яка інтегрує більшість основних енергій і 

функцій процесу книги. Близьке до цієї ідеї міркування В. Теремка (2012, 39) про 

«стратегічні необхідності» як про «уміння, без яких неможливо забезпечити 

відповідність власної діяльності галузевим стандартам, рівню суспільних очікувань 

і потребам цільових авдиторій».  

 Компетенції, інтереси й можливості сучасного редактора помітно «виходять 

за межі тих, із якими асоціювали його роботу в минулому» (Lane 1975, 39): він 

часто діє як психолог, медіатор, юрист, маркетолог, менеджер проєкту, піар-

менеджер, івент-менеджер, копірайтер, експерт (White paper: Educational publishers 

of the future 2013, 7, 9, 11) тощо. Фокус його уваги охоплює значно більший простір 

і більшу кількість об’єктів, ніж літературні виміри твору, що потребує постійного 

розвитку й проникнення у все нові сфери знань і практики. Інтенсивність взаємодії 

редактора-продюсера з проєктною командою та різноманітними суб’єктами, які 

впливають на успіх книги за межами видавництва, залишає в минулому його 

статус-функції та компетентності як «редактора-текстовика» (Шубина и др. 2013, 
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18). Підтверджують це і результати опитування редакторів (N=45) українських 

видавництв. Жоден із них, щоправда, не назвав продюсерської функції серед своїх 

обов’язків, однак відповіді кожного опосередковано засвідчують, що в різних 

масштабах вона вже є реальністю: учасники опитування фіксували необхідність 

оволодіння іноземними мовами, технологіями та інструментами маркетингу, 

проєктного й кризового менеджменту, комунікаційної діяльності тощо. Результати 

опитування навели й на таку думку: оскільки в українських реаліях посада 

«редактор-продюсер» через відставання від практики Класифікатора професій не 

може бути впроваджена (найбільше їй відповідає «менеджер проєктів»), 

продюсерські функції різною мірою та з різним успіхом можуть виконувати 

головний, відповідальний редактори, зрідка – літературний редактор. 

Важлива для редактора-продюсера методологічна компетентність – складова 

частина, на думку Д. Родіна (2010), поведінкової компетентності, яка передбачає 

«знання й уміння використовувати прийоми, методи і способи структурування 

індивідуальної та колективної діяльності» для досягнення мети. Йдеться про 

здатність редактора-продюсера стратегічно бачити видавничий проєкт, 

моделювати процес його реалізації й відповідно організовувати роботу: формувати 

проєктну групу, окреслювати функції її учасників, знаходити важливих агентів 

книги за межами видавництва й вибудовувати з ними співпрацю. Методологічна 

компетентність, підкріплена знаннями видавничого ринку та поведінки його 

основних гравців, допомагає виявити ризики видавничого проєкту й передбачити 

можливі превентивні дії, що вберігає від диктату невизначеності і породженої цим 

хаотичності. Методологічну компетентність Ф. Холл називає «здоровим почуттям 

комерційного реалізму» (Harper 2013, 188), І. Ансофф (1989, 93–94) – головним 

інструментом у конкурентній боротьбі. Вона особливо вона важлива тим, хто 

прийшов у сферу книговидання з інших галузей, не маючи спеціальних знань і 

досвіду. Серед українських редакторів і видавців таких багато. Ідеї Д. Родіна про 

поведінкову компетентність редактора перегукуються з переліченими в «Паспорті 

професії» компетенціями редактора мультимедійних видань ЗМІ, які є придатними 

і для редактора-продюсера книг (Паспорт професії «Редактор мультимедійних 
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видань засобів масової інформації (ЗМІ)» 2011–2012, 7).  

Одне із завдань редактора-продюсера – забезпечення сприятливого 

мікроклімату в команді, що підкреслює роль його вміння розпізнавати людей й 

ефективно комунікувати з ними. Найбільш конфліктогенне поле – взаємодії 

редактора й автора. Їхні відносини можуть бути вибудовані за різноманітними 

моделями, однак фундаментальним чинником співпраці, за спостереженнями 

В. Теремка (2012, 22), є «довіра автора як гарантія права редактора на фахову 

самореалізацію». Відповіді редакторів українських видавництв (N=45) на 

запитання «Чи траплялися за час Вашої роботи випадки, коли на різних етапах 

підготовки книги доводилося припиняти співпрацю з автором» унаочнюють цю 

проблематику: 49% відповіли «так», 42% – «ні», 9% – не відповіли (Бідун 2020, 

181). 

Багато авторів пропонують видавництву свій твір, зважаючи на культуру 

його роботи з текстом і культуру фахової поведінки конкретних редакторів. Таку 

налаштованість автора здобувають самовимогливі, послідовні в ключових аспектах 

роботи й гнучкі в комунікаціях редактори, спроможні задати й утримати культуру 

взаємодовірливого і взаємовимогливого партнерського спілкування. Без такого 

вміння зусилля й найкваліфікованішого редактора втрачають сенс, оскільки за 

автором залишається фінальне рішення про те, якими мають бути твір і його 

елементи.  

Навіть за умов інформаційної відкритості «багато видавничих процесів все 

ще залишаються невидимими» (Ucldigitalpress.co.uk 2018) для автора, а значна 

частина роботи редактора – непомітна, необ’єктивована, незрозуміла й належно не 

оцінена, що спричинює ситуації когнітивного дисонансу й принципових 

непорозумінь в їхньому спілкуванні (Sanghi 2005, 5). З огляду на це, редактор-

продюсер повинен переконатися, що автор обізнаний із культурою видавництва в 

роботі з твором і книгою, визнає її й усвідомлює важливість конструктивного 

діалогу, взаємозацікавленої співпраці, а також власної активності в просуванні 

книги і створенні свого іміджу. Останнім часом ці ідеї часто проявляються як 

положення видавничих угод. 
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У співпраці з автором редактор-продюсер здебільшого позбавлений права на 

нефахову поведінку, бо саме від нього залежить надійність всіх процедур і рішень, 

а відповідальність за ефективність видавничого проєкту прямо чи опосередковано 

покладається на нього. Такої позиції дотримуються Ф. Холл (ентузіазм і 

переконливість редактора важливі на кожному етапі співпраці з автором твору й 

агентами книги) (Harper 2013, 189); Дж. Девіс (2008, 195) (редактор – ідейний 

натхненник видавничого проєкту, який об’єднує довкола нього фахівців зі 

спільними цінностями й цілями, залучає й мотивує їх реалізувати творчу ідею); 

В. Теремко (2012, 98) (редактор-універсал повинен мати цілісне бачення книги); 

А. Качкаєва, А. Новікова та Р. Юркіна (2016) (здатність редактора ефективно вести 

видавничий проєкт на всіх його етапах – актуальний запит медіасфери і спільноти 

споживачів, які звикають до безперебійного інформаційного потоку й 

«безперервної» (нон-стоп) культури). Працювати на такому рівні здатні фахівці із 

широким спектром компетентностей, розширеним медійним кругозором й 

інноваційним чуттям, які зможуть мобільно адаптуватися до все нових реалій.  

Спостереження В. Харитонова (2019, 7) за динамікою змін культурного 

простору та видавничої галузі вилилося у твердження, що в сучасних умовах 

«якоїсь однієї книги, яку читають усі і яка у всіх на слуху, вже не буває». Це для 

кожного видавця – виклик, а для видавця-продюсера – простір конкурентної 

боротьби. Фахову зрілість редактора-продюсера значною мірою визначає його 

психологічна готовність до професійної діяльності, зокрема проблем і викликів, які 

можуть виникати в межах реалізації видавничого проєкту й безвідносно до них, 

адже «контекст діяльності рідко буває передбачуваним і сприятливим, він 

підпорядкований іншим закономірностям, ніж засади, на яких функціонує суб’єкт 

діяльності» (Теремко 2012, 53). З огляду на це, Ф. Холл переконує у важливості для 

редактора стресостійкості, знання основ кризового менеджменту (Harper 2013, 

188–192), О. Хлопунова та А. Цаканян (2019, 162) – «навичок розв’язання 

конфліктних ситуацій». 

 Психологічному аспекту підготовки редакторів значну увагу приділяє 

О. Жирун (2009) у межах своєї дисертації. На її думку, психологічну готовність 
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фахівця формують когнітивні, операційні та мотиваційні компоненти (Жирун 

2009). Доповнюють картину міркування практиків про невнормованість роботи 

редактора (Р. Салетан) (Npr.org 2015), непередбачувані завдання, що виникають у 

різних проєктах і потребують вузькоспеціалізованих, специфічних 

компетентностей і здатності адаптовуватися до специфічних ділових ситуацій 

(Institute of Professional Editors Limited (IPEd) 2013, ix). З огляду на це, вже 

дискусійним варто вважати міркуваннями Ф. Холл про те, що обсяг необхідних 

редактору вмінь і навичок залишається незмінним, «ширшою стає арена, де він 

може розгортати свою діяльність» (Harper 2013, 193). Розширення сфери 

компетентностей редактора і важливість в їхній структурі інноваційного 

компонента визнала К. Рів (2018): прогресивний фахівець повинен уміти вивчати й 

аналізувати читацький (користувацький) досвід, а також освоїти інструменти 

створення діджитал-контенту. Впровадження діджитал-технологій, на її погляд, – 

трендовий вектор розвитку книговидання, однак результати інтерв’ювання 

редакторів академічних видань засвідчило, що багато з них «не виявляють 

активного зацікавлення цифровими системами або не довіряють їм, а їхні керівники 

скептично налаштовані щодо зміни такої ситуації» (Reeve 2018). Ігнорувати 

привнесені технологічним розвитком інструменти, методики та продукти – означає 

відставати в змаганні з конкурентами, втрачати зацікавленість читача, активність 

якого зорієнтована на інноватику.  

Редактор-продюсер, будучи важливою фігурою в створенні дискурсу довкола 

проєктів, якими опікується, значною мірою долучає свою працю до формування 

зацікавленості книгою й іміджу автора. У цих питаннях йому не обійтися без 

знання принципів функціонування медіасередовища та його актуальних трендів, 

уміння відшукувати в найрізноманітніших потоках інформації цінні для своєї 

справи ідеї, інструменти, тактики створення необхідного контенту й оперування 

ним; здатності бачити книгу «системно й концептуально, на соціокультурному тлі, 

одразу на кількох платформах» (Прихода 2011), а також контент про неї та автора; 

високорозвинених комунікаційних навичок й обізнаності зі специфікою 

медіаспоживання. Твердження Д. Керлена, що сучасні видавництва функціонують 
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як «політематичні агенції» (Schorr, Campbell and Schenk 2003, 178) натякає і на 

багатоаспектну, багатовекторну діяльність редактора поза видавництвом, що 

підживлює інтерес до його діяльності. 

Кожним проєктом редактор-продюсер засвідчує свій статус і рівень 

кваліфікації. На горизонті його зацікавлень або доручень можуть опинятися різні 

за жанрами твори й типологічними характеристиками книги. Ключову роль у 

формуванні його фахового профілю відіграє вмотивованість ефективно 

використовувати наявні й здобувати нові знання. Навігаторами його професійного 

розвитку можуть бути визнані Радою Європи ключові компетенції прогресивної 

особистості: «політичні та соціальні компетенції; компетенції, що стосуються 

життя в мультикультурному суспільстві; компетенції, що стосуються майстерності 

усної та писемної комунікації; компетенції, пов’язані з виникненням 

інформаційного суспільства; здатність вчитися все життя» (Hutmacher 1997, 11–12). 

 Підвищення вимог до редактора з боку медіасередовища й читача ставить на 

порядок денний проблему його готовності до новітніх потреб, практик і досвідів 

ринку. Попри те, що «у вимогах роботодавців <…> майже не зазначена 

редакторська освіта» (Прихода 2011), це не скасовує її необхідності, адже, як 

зауважує Д. Родін (2010), ядро знань про об’єкт (книгу) й процес його виготовлення 

(генерування, втілення, розповсюдження) є основою його професійної 

компетентності. Осмислення явних і неочевидних взаємозв’язків і закономірностей 

в ланцюжках «автор – твір», «редактор – твір», «автор – книга», «книга – читач», 

«книга – агенти книги», «книга – видавець» тощо стимулює постійний пошук 

редактором нових ідей і рішень, конвертуючись у досвід, збагачують його 

компетентнісну палітру.  

«Культура, яка не дбає про редагування, – це культура, яка не дбає про 

писання» (Theguardian.com 2005) – теза, яка підтверджує значущість редакторської 

праці й символізує невичерпність її перспектив. В далекому минулому достатньо 

було мати хоч якийсь текст; з часом проблема його достовірності дала працю 

людям, які його уточнювали і вносили в нього поправки; становлення книжності 

покликало до справи людей, які повинні були бачити текст в образі книги; друк 
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надав цій справі масштабу, професійної основи та профільної багатоманітності; 

цифра нагадала ситуації, коли кожен може бути «сам собі редактором і видавцем», 

однак уже на іншому рівні вправності. Водночас вона і збагатила статусний і 

компетентнісний профіль фахового редактора: інтенсифікація медіаконкуренції 

спонукала редактора працювати не тільки з твором і текстом, а дбати про 

конкурентну домінанту і проєкти видавництва (генерування ідей); працювати на 

основі знань і прогнозів про тенденції в культурі, медіасфері, на видавничому 

ринку і в середовищі читачів, а не власних уподобань; діяти як маркетолог і 

менеджер проєкту; бути партнером автора, дизайнера, художника, фахівців із 

дистрибуції й маркетингових комунікацій, а також активним учасником діалогу із 

читачем. Для нього не повинні бути недоступними технологічний формат, 

типологічна специфіка, вікова категорія авдиторії і будь-які фахово коректні 

способи досягнення мети. Статус і функції такого редактора не обмежуються 

стінами кабінету чи видавничого приміщення, а роблять його помітною фігурою в 

культурі, тому за обсягом значень найбільше відповідає цьому статусові 

кваліфікаційне поняття – «редактор-продюсер». 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Сучасна ситуація реально потребує редактора-продюсера (проєкт-

менеджера) з розширеною конфігурацією компетенцій, функцій і завдань. Однак 

дійсність практики не цілком відповідає цьому: в українському видавничому 

середовищі редактор-продюсер наразі є рідкісною функцією, а показники 

діяльності редакторів (книги, медіаобраз), самопроголошених продюсерами, не 

завжди відповідають рівню заявленої ними статусно-рольової позиції: 

продюсерська активність здебільшого є реагуванням на конкретні проблемні 

ситуації, а не самостійно обраною й осмисленою статусно-рольовою позицією.  

Цей висновок ілюструють результати опитування редакторів (N=45) 

українських видавництв: очікування одних щодо системної роботи з твором, 

книгою й автором, особливо якщо йдеться про створення їхнього медіаполя, не 
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знаходять належного забезпечення; інші – компетентнісно й психологічно неготові 

діяти як редактори-продюсери, й це стримує оптимізм щодо їх появи у 

видавництвах України в найближчій перспективі (3–5 років). 

Відповіді респондентів допомогли загалом окреслити провідні практики й 

тенденції у видавничому просторі сучасної України: а) вертикальні ієрархічні 

структури видавництв витісняють горизонтальні, субординація в ланках 

«видавець–редактор», «редактор–автор» усе частіше має не імперативний, а 

фахово-діловий характер, а очікуваний набір функцій-завдань редактора став 

варіативним, обумовленим потребами кожного проєкту; б) звичним стає залучення 

до видавничих проєктів редакторів-фрілансерів що, з одного боку, розширює 

кар’єрні можливості редактора, з іншого – має непередбачувані для видавництва 

ризики, пов’язані з відповідальністю такого працівника за окремий сегмент роботи, 

а не за весь проєкт, необізнаність із корпоративною культурою й комунікаційним 

стилем поведінки видавництва, нерівномірною увагою до проєктів, у які він 

залучений; в) оцінювання соціального капіталу й медіаактивності автора до 

початку співпраці з видавництвом іще не стало для всіх редакторів першим 

горизонтом роботи в конструюванні споживчої й маркетингової цінності книги; г) 

типовою у середніх і малих видавництвам є ситуація, коли редактор суміщає свої 

функції з функціями-завданнями інших штатних одиниць чи навіть відділів, що він 

здебільшого розцінює не як можливість фахового саморозвитку й розширення 

статусних позицій, а як вимушений (тимчасовий) крок, продиктований 

обмеженими ресурсами видавництва. 

На даному етапі інтелектуальний капітал суб’єктів видавничої діяльності 

задіяний здебільшого в процесах готування книги, значно менше – у створенні її 

медійного поля та інтегрування її в культурний контекст. Периферійна увага до цих 

аспектів ослаблює маркетинговий потенціал книги, наслідком чого вона 

недореалізовує свій потенціал. 

«Дружня із читачем», концептуально, структурно і за емоційно-смисловим 

наповненням цілісна (контент як споживча цінність), із сильним інформаційним 

полем книга атрибутує високу компетентність редактора, є платформою та 
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результатом його масштабної ділової активності й високого професійного статусу. 

Сучасні інформаційні реалії унеможливлюють тривалу монополію одного 

видавництва в галузі, адже увагу читацьких авдиторій виборюють книги з 

нестандартними підходами в організуванні контенту та її просуванні. В цьому 

аспекті редактори малих і середніх видавництв вільніші й мобільніші в створенні 

концепції книги, однак часто програють редакторам великих видавництв 

технологічне й методологічне змагання за інформаційний простір. 

Сучасні обставини підвищують потребу компетентнісного дооснащення й 

перепрофілювання редакторських кадрів і реформування моделі їх підготовки. 

Однозначну перевагу на всіх горизонтах конкурентної боротьби здобуватимуть 

редактори-продюсери з постійно оновлюваним набором компетентностей 

(редакторських і міжгалузевих), високим рівнем самоорганізованості й 

самодисципліни, розвиненим емоційним інтелектом, здатні об’єктивно атестувати 

себе й результати своїх старань, бачити горизонти саморозвитку задля досягнення 

цілей діяльності.  
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ВИСНОВКИ 

 

Діяльність редактора книги (видавничого продукту), як і всі надбання 

людини, є історичним явищем – вона постійно змінюється за обсягом і змістом 

функцій, проявляючи тенденцію до їх розширення, урізноманітнення й 

ускладнення. Відповідно відбувалося формування його ролі в процесі видавничого 

готування книги, в її проникненні в читацький світ, здобутті й утриманні місця в 

культурі. Усе це позначалося й на його статусі. 

1. Редакторська справа від її історичних початків була пов’язана із 

забезпеченням достовірності, виразності, переконливості тексту (твору) і зручності 

при його використанні – такими були розуміння їх споживчої цінності й 

можливості роботи з нею. У своїх праформах редагування постало раніше, ніж 

визріло усвідомлення його призначення як функції культури. Завжди воно було 

спрямоване на сутнісне, змістове в тексті, творі та їх сприйняття. З утвердженням 

розуміння єдності сутності й форми (змісту, стилю, просторово-візуальних 

рішень), що є однією із методологічно принципових платформ редакторської 

діяльності, із усвідомленням впливу інформаційно-емоційного середовища на 

функціонування видавничого продукту інтереси та практика редактора вже не 

обмежувалися простором слова, тексту, твору, книги й інших типів видань. У 

розкритті сил, що визначають характер цих явищ, значну роль відіграє оперування 

поняттям «контент», що виражає єдність представлених у медійному 

(видавничому) продукті смислових, емоційних, графічно-просторових рішень, 

різноманітних чинників середовища й настанов цільових авдиторій, що 

зумовлюють його сприйняття, інтерпретування й ставлення до нього. 

Перехід від спонтанних практик до усвідомленої редакторської діяльності 

відбувся в манускриптну добу й означав аналіз і коригування книжних текстів. Її 

віддалена метафора – палімпсест. Формування Біблійного Канону зафіксувало в 

історії повноцінну модель редакторської праці, однак світська книжність із 

багатьох причин засвоїти її тоді ще не могла. Утвердження її відбулося у ХVІІІ – 

ХІХ ст. – на етапі індустріалізації й тотальної ринкової орієнтації видавничої 
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діяльності, ознаки якої – збільшення пропозиції, удосконалення видавничого 

продукту, винахідлива та гнучка поведінка в конкуренції за читача. Ринкова 

орієнтація зобов’язує до пріоритетного врахування інтересів споживача, в 

структурі яких одну із провідних ролей відіграє споживча цінність продукту, а 

також зосереджує увагу на роботі конкурентів (аналіз споживчої цінності, яку вони 

пропонують). На тому етапі набула мотиваційної, структурної, компетентнісної 

цілісності діяльність редактора щодо забезпечення споживчої цінності книги, що 

узгоджувалося з характером тогочасних маркетингових ідей. 

2. Глибини й просторового масштабу поглядові на книгу (видавничий 

продукт) як на контент і ціннісну систему надає усвідомлення того, що будь-яке 

благо (товар, послуга) є споживчою цінністю (з позицій користувача) й 

маркетинговою цінністю (з позицій виробника та дистриб’ютора), а за певних 

обставин вони набувають значення цінності як значущості для індивідуального, 

колективного й суспільного контекстів.  

Знання природи сприйняття споживчих благ проклали шлях їхнім 

виробникам до мотиваційної основи клієнтів – покупців, споживачів (читачів) й 

надали ключі для управління ними завдяки впливу на механізми уваги, відчуття й 

усвідомлення потреби, визрівання та прийняття рішень. Вони стали платформою 

індустріалізації видавничої справи, боротьби за увагу та час інформаційно 

перевантаженої людини, конкуренції у видавничій сфері, позбавили редактора 

статичних ролей у видавничому процесі та процесі книги, вивівши його на лінію 

динамічних змагань за успіх. Ці реалії зумовили вибір теми, мету й завдання 

дослідження, визначили пізнавальний шлях і методологічний інструментарій 

дослідницьких процесів.  

3. Усі виміри цінності книги (видавничого продукту) – предметна сфера 

діяльності редактора. У процесі готування книги редактор одночасно працює в 

кількох вимірах: над текстом і твором як самодостатніми сутностями; на лініях 

соціокультурних і галузевих тенденцій, потреб та інтересів цільових споживачів; у 

контексті цільової системи, стратегій видавництва, роботи з книгою на ринку і в 

культурному просторі. У генеруванні споживчої цінності книги сучасний редактор 
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переходить із позиції молодшого партнера, помічника автора в позицію його 

продюсера, беручи за провідні орієнтири потреби та інтереси споживачів (читачів), 

характер адресованих їм конкурентних пропозицій, дбаючи про унікальність, 

адекватність очікуванням і зручність споживчої цінності створюваного ним 

продукту й одночасно генеруючи (самостійно чи у взаємодіях) програму його 

впровадження на ринок, виходячи з того, що споживча цінність книги – не тільки 

те, якою вона є, а й як її сприймають.  

Як свідчать результати емпіричного дослідження, поведінка цільових 

авдиторій у момент потрапляння книги в їх поле зору здебільшого є результатом 

дії раніше сформованих оцінок, мотивації (клієнти попереднього вибору), і тільки 

кваліфіковано виконані елементи контенту книги, які є і структурними частинами 

її споживчої цінності (дизайн, оформлення палітурки, внутрішня структура), 

вирішально спрацьовують на свою користь (клієнти спонтанного вибору). Ці 

настанови не втрачають сили й на етапі роботи читача з книгою, на підставі чого 

редактор-продюсер віддає перевагу інструментам випереджального видавничого 

маркетингу, не ігноруючи й можливості реактивного.  

Зміна цілей, предметної сфери діяльності редактора зумовлює 

трансформування його функцій-ролей і часто позначається на його неформальному 

чи формальному статусі в редакційно-видавничому процесі й у видавничому 

колективі. Нові ролі-статуси – об’єктивна реакція на зміну середовища, цілей і 

змісту діяльності, між ролями-функціями та ролями-статусами простежуються 

прямі кореляції. 

В історичному аспекті редакторські функції проявляли себе за домінантними 

ознаками в спонтанно-цілеспрямованому коригуванні інформаційних одиниць 

(епоха усності), встановленні ідентичності й коригуванні текстів (манускриптна 

епоха), цілеспрямованому багатоаспектному опрацюванні твору та його 

трансформуванні в книгу відповідно до фахових вимог і ринкової орієнтації – 

утвердження класичної статусної та функціонально-рольової моделі (індустріальна 

епоха), проникнення в редакторську діяльність продюсерського інструментарію – 

статусна та функціонально-рольова трансформація редактора в редактора-
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продюсера, редактора-менеджера проєктів зі збереженням у його 

компетентнісному ядрі ключових функціонально-рольових елементів «класичного 

етапу». Ця трансформація є закономірною реакцією на ускладнення конкурентного 

режиму у видавничому середовищі, проявом пошуку нових можливостей 

видавництв у боротьбі за читача, погляду на споживчу цінність книги як на 

динамічне утворення: не тільки те, що вона в собі втілює, а й те, як її 

репрезентують, сприймають й інтерпретують. 

4. Попри велику увагу науки до редактора і його праці, функціонально-

рольові та функціонально-статусні питання залишилися осторонь, оскільки вона 

здебільшого була зосереджена на літературно-мовних і номінально-статусних 

питаннях. У зв’язку з цим із дослідницького поля випали два типи організаційних 

стратегій видавництв: стратегія диверсифікації ролей-функцій у зарубіжній 

практиці, коли сфера компетенцій редактора розділена на сегменти, кожному з 

яких відповідають статусний і функціональний профілі, а також стратегія 

фокусування ролей-функцій, котра переважає в Україні, коли всі функції щодо 

створення споживчої цінності книги зосереджені в одній статусно-рольовій 

позиції. Відмінності в застосуванні організаційних принципів проявляють рівень 

ринкової зрілості і стратегічної культури зарубіжної та української видавничих 

систем, оскільки зумовлюють результативні показники: якість та кількість 

пропозиції (споживчої цінності) й конкурентну силу видавництва, що 

опосередковано атестує кваліфікаційний рівень кадрів, суб’єктів справи, галузі.  

Редактор-продюсер – це принципово інший горизонт бачення викликів, 

цілей, можливостей, проблем і важливих у роботі ресурсів, інший характер 

самоорганізування й фахового самоздійснення. Усе це проявляється в 

організуванні видавничого процесу, в якості книги (споживчій цінності), її 

впровадженні на ринок і здобутті місця в культурі. Провідні донедавна статусно-

рольові характеристики редактора займають місце серед інших, а нові виходять у 

ранг провідних (генерування, проєктування, планування, організування й 

координування тощо).  
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Знання динамічних канонів видавничої діяльності, літературна обізнаність (в 

широкому сенсі), уміння працювати зі словом, текстом і твором, доречне 

застосування маркетингових інструментів є платформою генерування й 

трансформації редактором видавничої ідеї в концепцію книги та її реалізації не 

тільки у видавничому продукті, а й на етапі її буття на ринку і в читацькому світі. 

Це робить редактора відповідальними і за видавничий процес, пов’язаний із 

конкретною книгою, і за процес конкретної книги (М. Куфаєв). Така робота 

непосильна для одноосібних старань, вона потребує зосередження сил фахівців 

видавництва, автора й багатьох зацікавлених осіб.  

Новітні виклики ділового середовища спонукають редактора брати на себе 

продюсерські функції у формально-неформальній команді, діючи як безпосередній 

учасник процесів і як продюсер книги та автора, бо тільки він володіє 

інтегрованими знаннями про конкретну маркетингову ситуацію і тільки йому 

належить інтегрувати всі індивідуальні зусилля, якщо він фахово та особистісно до 

цього готовий. В Україні, за даними емпіричних досліджень, така модель перебуває 

у фазі зародження, для її впровадження необхідне подолання застарілих 

світоглядних конструктів, відповідно підготовлені кадри (розширений спектр 

базових компетентностей), оновлення системи їх добору, фахова й ментальна 

готовність до роботи на ширшому й складнішому компетентнісному полі й 

мотиваційні корективи на індивідуальному рівні. З часом ймовірні й організаційно-

структурні зміни у видавництвах. 

5. Редактор-продюсер є й генератором інформаційно-комунікаційних 

процесів навколо книги, а також їхнім модератором, координатором й активним 

оператором. Це виводить його на важливі позиції в галузі, соціальних середовищах 

і в культурі, потребуючи від нього донедавна малоактуальних знань, умінь і 

навичок. Ця його компетентнісна, статусно-рольова і функціональна іпостась 

зумовлена особливостями інформаційної епохи, за якої чинниками конкуренції та 

успіху книги є не тільки її споживча цінність, а й популярність автора, репутація 

видавництва (нерідко – редактора, проєктної команди), а також її впізнаваність, 

емоційна привабливість, що зумовлює сукупність різнозмістових зусиль. Такий 
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вимір роботи редактора й вектор її аналізу в дисертації увиразнюють 

взаємозалежності між споживчою та маркетинговою цінністю книги та її цінністю 

як значущістю. 

 

 

Інформаційна епоха, змінивши структуру медіаспоживання і режим 

конкуренції в медіасфері, вивела редактора книги на рівень трансмедійної 

конкуренції, спонукає його стати активним суб’єктом не тільки видавничих 

процесів, а всього медійного середовища й культури, а це – нова сукупність 

викликів, які стосуються його особистості, фахової кваліфікації, креативності, 

комунікаційної та управлінської активності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Форма анкети для опитування фахівців, письменників, бібліотекарів і 

читачів щодо структури споживчої цінності та вплив її елементів на 

споживача 
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Додаток Б 

Результати проведеного соціологічного опитування фахівців (N=100), 

письменників (N=100), бібліотекарів (N=100) і читачів (N=600) щодо 

структури споживчої цінності та вплив її елементів на споживача 

 

 

Рис. 1. Думка фахівців щодо компонентів дизайн-концепції книги  

 

 

Рис. 2. Організування процесу створення дизайн-концепції в різних видавництвах    
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Рис. 3. Враження письменників про процес моделювання дизайн-концепції та її 

результат 

 

 

Рис. 4. Особливості співпраці письменників із видавництвом на етапі 

проєктування дизайн-концепції книги 
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Рис. 5. Досвід фахівців у генеруванні назви твору 

 

 

Рис. 6. Вплив дизайн-концепції на попереднє уявлення читачів про твір  
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Рис. 7. Думка фахівців про те, які елементи книги найактивніше працюють на 

привернення уваги читача та створення попереднього уявлення про книгу  

 

 

Рис. 8. Думка письменників про те, які елементи книги найбільше впливають на 

формування попереднього уявлення про книгу та інтересу до неї 
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Рис. 9. Думка читачів про те, як елементи книги впливають на їхнє попереднє 

уявлення про твір 

 

 

Рис. 10. Думка читачів про те, що найбільше впливає на їхнє рішення придбати 

книгу 
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Рис. 11. Думка бібліотекарів про те, як часто назва книги відображає її 

змістово-смислове наповнення 

 

 

 

 

Рис. 12. Думка бібліотекарів про те, як впливає дизайн-концепція сучасних 

українських видань на зацікавлення ними серед користувачів бібліотеки 
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Рис. 13. Приклад оформлення одного видання під різним дизайном палітурок. 

Антологія української авангардної поезії 1910–1930 рр., видавництво 

«Смолоскип» ( 2014, 2014, 2018 рр.) 

 

 

 

Рис. 14. Приклад перевидання (додруку) твору під новою обкладинкою 

(видавництво «Видавничий центр «Академія», 2020) 
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Рис. 15. Нестандартне оформлення палітурки твору Курта Воннеґута 

(видавництво «Вавилонська бібліотека», 2020) 
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Додаток В 

Форма анкети для експертного опитування редакторів українських 

видавництв (N=45) 
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Додаток Г 

Видавництва України, редактори яких (N=45) були залучені до експертного 

опитування 

 

Малі Середні Великі 

Artbooks BookChef Наш формат 

ArtHuss 
Nebo BookLab 

Publishing 

КСД 

Discursus АССА ВСЛ 

IST Publishing 
Видавництво Анетти 

Антоненко 

Рідна мова 

Laurus 
Видавничий дім 

«Комора» 

Vivat 

Pabulum 
Видавничий центр 

«Академія» 

КМ-Букс 

Terra Incognita Зелений пес Навчальна книга–Богдан 

АДЕФ-Україна Нора-Друк Ранок 

Арт Економі Піраміда Букрек 

Вавилонська бібліотека Свічадо Знання 

Нова Книга Темпора  

Дух і Літера Урбіно  

ЖОРЖ Фонтан казок  

Люта справа   

Маміно   

Родовід   

Сафран   

Човен»   

Чорні Вівці   

 

*Двоє респондентів не зазначили назву видавництва для дотримання умов 

конфіденційної співпраці з видавництвом (із середнього і малого видавництва). 
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Додаток Д 

Результати експертного опитування редакторів українських видавництв 

(N=45) 

Рис. 1. Назви посад редакторів-респондентів експертного опитування 

 

 

Рис. 2. Стаж редакторів-респондентів експертного опитування  
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Додаток Е 

Форма анкети реєстрації для охочих взяти участь у соціально-

психологічному книжковому експерименті 
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Додаток Ж 

Форма анкети для учасників соціально-психологічного книжкового 

експерименту (основна та контрольна групи) (N=40) 
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Додаток К 

Відредаговані уривки творів Макса Кідрука та Стівена Кінга для проведення 

соціально-психологічного книжкового експерименту (N=45) 

 

 

 

Рис. 1. QR-посилання на уривки з творів Макса Кідрука та Стівена Кінга для 

основної групи учасників експерименту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. QR-посилання на уривки з творів Макса Кідрука та Стівена Кінга для 

контрольної групи учасників експерименту 
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Додаток Л 

Результати проведеного соціально-психологічного книжкового експерименту 

(N=40) 

 

 

Рис. 1. Бажання учасників експерименту прочитати продовження твору 
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Рис. 2. Бажання учасників експерименту більше дізнатися про автора твору 

 

 

Рис.3. Бажання учасників експерименту придбати книгу 
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Рис. 4. Бажання учасників експерименту скористатися послугами бібліотеки, 

щоб прочитати весь твір 

 

Рис. 5. Думка учасників про те, що вплинуло на їхнє рішення (не) читати і (не) 

купувати книгу 
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Рис. 6. Думка учасників експерименту контрольної групи про національну 

належність автора уривку 

 

 

Рис. 7. Оцінювання уривків учасниками експерименту  



258 

Додаток М 

Анкета для опитування письменників щодо досвіду співпраці з редактором-

продюсером (N=4) 
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