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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сучасна видавнича галузь розвивається у 
взаємодії друкованої і цифрової культур. Комп’ютеризація медіасфери, 
інтернетизація, розвиток портативної електроніки (електронні пристрої для 
читання, смартфони, планшети), хмарних технологій, технологій штучного 
інтелекту зумовили трансформації способів створення, просування та 
дистрибуції видавничої продукції.  

Аналіз висвітлення в сучасному науковому дискурсі питань впливу 
новітніх технологій на діяльність видавництв, редакцій газет і журналів 
засвідчив актуальну для видавничої науки сукупність ключових проблем: 
неусталеність термінологічного поля; нелогічність або застарілість 
класифікацій; методологічно незабезпечений, суб’єктивізований аналіз новітніх 
трансформацій, які набувають технологічної сили. 

Наукова проблема сформульована у процесі осмислення суперечливих, 
дискусійних положень і новітніх практик. Її суть у тому, що теоретичний простір 
перенасичений поверховими, внутрішньоконфліктними судженнями; немає 
системних, концептуально дисциплінованих напрацювань, які б відображали 
зміст і динаміку цифрових трансформацій видавничої галузі, що окреслюють 
далекосяжні перспективи її розвитку. 

Розв’язання означеної наукової проблеми важливе і в теоретичному, і  
в практичному аспектах. У теоретичному аспекті його результати 
прислужаться комплексному розумінню тенденцій, перспектив розвитку 
сучасної видавничої галузі, оновленню теорії видавничої справи, 
вдосконаленню підходів до підготовки фахівців, розвитку ефективної наукової 
комунікації у глобалізованому світі; у практичному сприятимуть створенню 
«дорожньої карти» для української видавничої галузі цифрової доби в контексті 
її інтеграції у глобалізований видавничий простір.  

Ступінь наукового опрацювання проблеми. У дослідженні використано 
міждисциплінарні напрацювання зарубіжних та українських науковців із 
проблематики:  

методології досліджень в соціальних науках, аналізу соціальноекономічних 
систем: Г. Аллан, Е. Белл, А. Браймен, А. Браянт, Г. Бернард, А. Вутич, 
Г. Гакен, Б. Глейзер, А. Губерман, М. Жеребцов, Дж. Корбін, В. Корнєєв, 
М. Майлз, Л. Ньюман, Г. Раян, В. Різун, Т. Скотникова, А. Стросс, К. Чармаз; 

природи трансформаційних процесів в умовах формування інформаційного 
суспільства: І. Балахнін, Д. Гезмондалш, Ф. Котлер, С. Кримський, Р. Ленем, 
М. МакЛюен, Ю. Павленко, Г. Почепцов, Д. Тапскотт, Е. Тоффлер, М. Шиліна; 

цифровізації бізнеспроцесів в організаціях різних індустрій: Р. Аміт, 
А. Боунфоур, А. Бхарадваж, Н. Венкатраман, К. Волинкіна, М. Гален, 
К. Гікканен, О.А. Ел Саві, К. Зот, Т. Італла, Н. Кляйн, Дж. Коен, Я. Коллін, 
Дж. Коргонен, С. Кхан, Л. Маса, П.А. Павлоу, Е. Шмідт, Е.К. Чев; 
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видавничої, редакційної діяльності, книговидання на перетині друкованої 
та цифрової культур: В. Агєєв, О. Афонін, І. Баренбаум, А. Бессараб, М. Бгаскар, 
А. Біловицька, Ю. Бондар, С. Водолазька, В. Вуль, Р. Гіляревський, Ф. Голл, 
A. Греко, Л. Городенко, К. Горська, Е. Далада, Н. Зелінська, Л. Зіміна, О. Зіміна, 
В. Іванов, Н. А. Клейн, Н. Костюк, Т. Крайнікова, Б. Ленський, І. Лізунова, 
В. Маркова, О. Мелещенко, Дж. Меркоскі, А. Мірошниченко, Т. МкІлроу, 
Е. Огар, Л. Рамраттан, М. Ценберґ, В. Різун, Т. Стріфас, В. Теремко, М. Тимошик, 
О. Тіра, Дж.Б. Томпсон, О. Тріщук, В. Харитонов, Н. Черниш, В. Шпак, Ф. Яґер і 
Дж. Яґер;  

мультимедійного, мультиплатформного виробництва, конвергентних 
процесів у різних типах медій: О. Амзін, Е. Аппелґрен, К. Баранова, Н. Бернардо, 
П. Бредшоу, О. Вартанова, Л. Василик, А. Веґліс, Н. Виговська, Р. Р. Ґамбарато, 
М. Ґарсіа, Х. А. ҐарсіаАвілес, Г. Дженкінс, М. Дьюз, Д. Девідсон, О. Далалакі, 
І. Дж. Ердал, Я. Засурський, Є. Зінін, В. Золяк, І. Ібрус, О. Калмиков, 
М. Карвайал, А. Качкаєва, Р. Кендльбахер, С. Кіннеброк, С. Кречшмар, 
М. Менке, І. Кірія, Дж. Колодзі, Р. Крейґ, Л. КюнґШанклемен, Дж. Лонґ, 
М. Лукіна, І. Фомічева, О. Морозова, К. Молоні, А. Петерсен, Б. Потятиник, 
Р. Праттен, Дж. Сінґер, В. Силкок, С. Кейт, К. Сколарі, Т. Фельдман, Д. Шантін;  

видання наукової літератури в умовах відкритого доступу: К. Антелман, 
Дж. Браун, П. Ґінспарґ, Н. Каваллі, Л. Калві, М. Кассела, О. Мриглод, У. Песчл, 
Д. Соловяненко, Е. Форд, М. Шеуфен, Т. Ярошенко. 

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

Мета роботи продиктована характером наукової проблеми і полягає у 
формуванні теоретичної бази для осмислення цифрових трансформацій 
видавничої галузі як детермінанти оновлення теорії видавничої справи. Її 
досягнення передбачає розв’язання таких завдань: 

1) дослідити еволюцію цифрових технологій як каталізатора 
трансформаційних процесів, виявити та описати взаємозв’язок видів 
конвергенції із зумовленими цифровізацією новими явищами в сучасній 
видавничій галузі; 

2) проаналізувати суперечності використання в зарубіжній та українській 
науці ключових понять, що відображають цифрові трансформації видавничої 
галузі, запропонувати обґрунтоване з урахуванням новітніх надбань теорії і 
практики бачення змісту та співвідношення цих понять;  

3) визначити сутність, вектори і розробити модель цифрових 
трансформацій видавничої галузі; 
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4) дослідити за визначеними векторами множину детермінованих 
цифровізацією новітніх явищ, процесів, моделей діяльності, продуктів тощо та 
сформувати цілісну теоретичну базу для осмислення цифрових трансформацій 
видавничої галузі; 

5) форсайтно схарактеризувати перспективи розвитку цифровізованої 
видавничої галузі в Україні в контексті впровадження актуальних зарубіжних 
практик та інтеграції у глобалізований видавничий простір.  

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

Предмет дослідження — джерела, чинники, результати цифрових 
трансформацій видавничої галузі, детермінанти утвердження видавничих 
практик цифрової доби та їх осмислення в сучасній соціокомунікаційній науці. 

Джерельна база дослідження — статистичні, аналітичні звіти щодо 
розвитку світової книжкової, газетної та журнальної індустрій: «Глобальне 
електронне книговидання: звіт про тенденції розвитку ринку» («Global Ebook: 
A report on market trends and developments»), «Інновації в газетах. Всесвітнє 
дослідження» («Innovation in newspaper. World report»), «Інновації в журнальних 
медіа. Всесвітнє дослідження» («Innovation in Magazine Media. World report»), 
«Книга — ринок, тенденції, аналіз» («Boken — marknaden, trender och analyser», 
Швеція), «Книжковий ринок Китаю» («The Chinese book market»), «Книжковий 
ринок у Польщі» («Rynek książki w Polsce»), «Книжковий ринок Росії. Стан, 
тенденції і перспективи розвитку» («Книжный рынок России. Состояние, 
тенденции и перспективы развития»), «Книжковий сектор в Іспанії. 2013–2015» 
(«El sector del libro en España. 2013–2015»), «Статистичні орієнтири, Франція і 
світ» («Repères Statistiques, France et international»), «Тенденції в редакціях 
2015», «Український медіаландшафт», «Цифрове книговидання Канади: 
дослідження BNG» («The State of Digital Publishing in Canada: BNG Research»); 
статті, опубліковані у зарубіжних та українських друкованих й електронних 
виданнях із редакційно-видавничого фаху: «Вісник Книжкової палати», 
«Книжная индустрия», «Университетская книга», Book Business Magazine, 
Digital Book World, Independent Publisher Magazine, Goodereader, Library Journal, 
Publish, Publishers Weekly, Publishing Executive, Publishing Perspectives, The 
bookseller; на офіційних сайтах світових та українських видавничих асоціацій, 
українських культурно-видавничих проектів: «Барабука», «Казкарка», 
«Читомо» тощо. Загалом опрацьовано 65 звітів та понад 2 тис. статей за 2012–
2017 роки.  

Методологія дослідження. Дослідження трансформацій видавничої галузі 
здійснено індуктивно шляхом збору та аналізу якісних даних й дедуктивно через 
генералізацію теоретичних напрацювань на основі системного і 
соціальнокомунікаційного підходів. 

Для визначення векторів цифрових трансформацій видавничої галузі й 
дослідження результатів трансформаційних процесів у глобальному та 

http://www.bookind.ru/
http://www.unkniga.ru/
http://www.bookbusinessmag.com/
http://www.digitalbookworld.com/
https://goodreader.com/
http://www.pubexec.com/
http://publishingperspectives.com/
https://www.thebookseller.com/
https://www.thebookseller.com/
http://www.barabooka.com.ua/
http://kazkarka.com/
http://www.chytomo.com/
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українському вимірах застосовано стратегію побудови теорії на основі аналізу 
якісних даних Grounded theory («обґрунтована теорія» або «сходження до 
теорії»), розроблену американськими соціологами А. Строссом і Б. Ґлейзером. 

Генеруванню гіпотез передувало формування теоретичної вибірки як 
безперервного процесу збирання, кодування (із застосуванням методик 
структурування якісних даних: відкритого, осьового та селективного 
кодування), категоризації й аналізу даних, отриманих на підставі 
дискурсаналізу, компаративного аналізу наукових праць і моніторингового 
аналізу широкої джерельної бази дослідження. 

На підтвердження концепцій та контекстуалізації світових тенденцій щодо 
українського видавничого ринку застосовано метод опитування (збір 
інформації), статистичний і описовий методи (опрацювання інформації). 

Читацькі пріоритети представників «покоління міленіалів», їхню ринкову 
поведінку з’ясовано за допомогою онлайнового анкетного опитування 
найактивніших споживачів цифрового контенту — студентів 15 київських та 
регіональних вищих закладів освіти України (квітень 2016 р. — червень 2017 р., 
1070 респондентів віком 18–24 роки). 

Моделі організування роботи українських редакцій газет і журналів, 
книжкових видавництв в умовах мультиплатформного медіавиробництва, 
ступінь цифровізації систем управління виробничим процесом, найпоширеніші 
цифрові форми просування видань і канали цифрової дистрибуції контенту, 
тенденції випуску електронних видань українськими видавцями виявлено за 
результатами анкетного опитування представників редакцій газет і журналів, 
видавництв. 

Опитування керівників книжкових видавництв (136 респондентів) 
здійснене шляхом роздаткового анкетування під час Книжкового Арсеналу 
(квітень 2016 р. і травень 2017 р.) та через онлайнове анкетування за сприяння 
Української Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів і Книжкової палати 
України (червень — листопад 2017 р.).  

Онлайнове опитування працівників редакцій газет і журналів, 
інтернетмедій із різних регіонів України (42 респонденти) стало можливим 
завдяки підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу.  

Узагальнення емпіричних даних, формулювання дефініцій, класифікацій, 
моделей здійснено з використанням загальнонаукових методів аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, класифікації, типологізації, моделювання.  

Наукова новизна здобутих результатів полягає в комплексності 
дослідження цифрових трансформацій як детермінанти оновлення теорії 
видавничої справи і ґрунтується на таких основних положеннях.  

Вперше: 
• розглянуто видавничу галузь як складну динамічну систему, джерелами 

трансформацій якої стали цифровізація та конвергенція;  
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• виявлено в межах терміносистеми теорії видавничої справи суперечності 
у визначенні понять «конвергентні медії», «мультимедіа», «мультиплатформ-
ність», «кросмедіа», «трансмедіа», «мультимедійна редакція», «кросмедійна 
редакція», «конвергентна редакція», «трансмедійна редакція», «електронне 
видання», «електронна книга» та ін., запропоновано авторське бачення їх змісту 
та співвідношення; 

• визначено вектори та запропоновано модель цифрових трансформацій 
видавничої галузі, покладену в основу дослідження та систематизації 
результатів трансформаційних процесів у глобальному та українському вимірах; 

• синтезовано нові ідеї, концепції, теоретичні положення про сутнісну 
специфіку цифрових трансформацій видавничої галузі, зокрема: 

• виявлено та описано особливості функціонування нових суб’єктів 
цифрового видавничого ринку; розроблено класифікацію цифрових 
видавництв; 
• виокремлено та досліджено цифрові бізнесмоделі у видавничій галузі, 
виявлено та описано бізнесмоделі редакцій наукової періодики і 
видавництв в умовах відкритого доступу до наукової і навчальної 
інформації, розроблено авторську класифікацію бізнесмоделей суб’єктів 
цифрової дистрибуції видавничого контенту; 
• запропоновано класифікацію зарубіжних онлайнових платформ для 
цифрового самвидаву та досліджено результати їх інтеграції в систему 
традиційного книговидання і книгорозповсюдження; 
• проаналізовано ступінь застосування українськими видавництвами, 
редакціями газет і журналів інструментів цифровізації системи 
управління колаборативним редакційновидавничим процесом; 
• запропоновано моделі організування мультиплатформного газетного, 
журнального, книжкового виробництва, розроблені відповідно до 
специфіки функціонування українського видавничого ринку; 
• виявлено та систематизовано цифрові трансформації на різних етапах 
редакційновидавничого процесу; 
• досліджено дифузію електронних видань як новітнього видавничого 
продукту у глобальному та національному вимірах; 
• здійснено фасетну класифікацію та розроблено типологічну модель 
електронних видань; 

• окреслено перспективи розвитку цифрових трансформацій національної 
видавничої галузі. 

Вдосконалено: 
• поняттєву систему видавничої справи (впроваджено і витлумачено нові 

поняття, уточнено зміст дискусійних понять); 
• теорію видавничого бізнесу, видавничого менеджменту та маркетингу; 
• типологію електронних видань. 
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Набули подальшого розвитку:  
• теоретичні підходи до видавничої стандартизації; 
• теоретичні аспекти вивчення технологій редакційновидавничого 

процесу; 
• теорія видавничих полів Дж.Б. Томпсона; 
• модель каналів поширення новинного контенту А. Веґліса;  
• моделі видання наукових статей М. Шеуфена. 
Практичне значення результатів дослідження. Сформульовані ідеї, 

пропозиції та висновки можуть бути ефективно застосовані у видавничій 
практиці — в розробленні нових гібридних бізнесмоделей, використанні 
описаних і систематизованих у роботі цифрових інструментів, корегуванні 
організаційних моделей роботи та системи управління редакційновидавничим 
процесом тощо. Матеріали дослідження цінні і для навчального процесу: 
викладання курсів «Кросмедійні комунікації в медіапроектах», 
«Медіамаркетинг і медіаменеджмент», «Редактор газет і журналів», «Редактор 
книги», «Редактор інтернет-медій», «Управління мультиплатформними 
видавничими проектами», «Цифрові бізнесмоделі у медіагалузі» тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, монографія, автореферат і всі 
публікації, в яких викладено основні наукові результати дослідження і які 
засвідчують апробацію результатів дисертації, виконані здобувачем одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової праці 
було представлено як доповіді і виступи на: 

міжнародних наукових і науковопрактичних конференціях: «Інформа-
ційний простір: українські реалії» (м. Київ, 19 грудня 2012 р.); «Наукова 
комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня — 1 лютого 2013 р.); 
«Інформаційний простір. Українські реалії: європейський вимір» (м. Київ,  
5 грудня 2013 р.); «Українські медіа в європейському інформаційно 
комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (м. Ужгород, 16–17 
жовтня 2014 р.); «Наукова комунікація в цифрову епоху» (м. Київ, 30 січня —  
1 лютого 2014 р.); «Медиасфера и медиаобразование: специфика 
взаимодействия в современном социокультурном пространстве» (м. Могилев, 
28–29 травня 2015 р.); «Наукова школа редагування Романа Іванченка» (м. Київ, 
27 листопада 2015 р.); «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: 
інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку» (м. Львів, 
26–27 жовтня 2016 р.); «Інформаційний простір. Українські реалії» (м. Київ, 28 
грудня 2017 р.); 

всеукраїнських наукових і науковопрактичних конференціях: «Український 
інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи» 
(м. Київ, 17 квітня 2013 р.); «Наукова періодика: традиції та інновації» (м. Київ, 
13 червня 2013 р.); «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» 
(м. Київ, 10 квітня 2014 р.); «Український інформаційний простір у світовому 
контексті: набутки, проблеми, перспективи» (м. Київ, 24 квітня 2014 р.); 
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«Соціум. Медії. Книжність» (м. Київ, 23–24 квітня 2014 р.); «Сучасні 
видавництва вищих навчальних закладів» (м. Одеса, 23–26 вересня 2014 р.); 
«Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку» (м. Вінниця, 
12–13 жовтня 2016 р.); «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу 
на медійному ринку України» (м. Київ, 24 травня 2017 р.). 

Важливим елементом міжнародної апробації стало керівництво Літньою 
школою з кросмедійної журналістики в межах міжнародного проекту TEMPUS 
IV «Кросмедіа і якісна журналістика» (липень 2015 р.).  

Практичному впровадженню результатів дослідження сприяло проведення 
лекцій, майстеркласів у державній науковій установі «Книжкова палата 
України» під час науковопрактичних семінарів для керівників видавництв із 
різних регіонів України (грудень 2015 р., липень 2016 р., лютий 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження було опубліковано 33 наукові 
праці (всі одноосібні): монографія обсягом 25,04 д. а.; 21 наукова стаття 
загальним обсягом 14,23 д. а., у тому числі 15 статей (9,87 д. а.) у наукових 
фахових виданнях України і 6 статей (4,36 д. а.) в іноземних наукових 
періодичних виданнях, з них 5 статей у журналах, які входять до 
наукометричних баз даних; 10 статей у збірниках матеріалів наукових і науково-
практичних конференцій, тезах конференцій (4,26 д. а.); один розділ у 
міжнародному підручнику (0,68 д. а.). 

Структура дисертації визначена її метою і завданнями. Дисертація 
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг дисертації — 435 сторінок, із них основний текст — 
333 сторінки, список використаних джерел — 41 сторінка (576 назв), додат- 
ки — 61 сторінка. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито зміст 
наукової проблеми, яку розв’язано в роботі, зв’язки з науковими програмами, 
темами, частиною яких є дисертація, сформульовано мету і завдання, визначено 
об’єкт і предмет, джерельну базу, методологію дослідження, наукову новизну та 
практичну цінність здобутих результатів, сферу та форми їх апробації, подано 
інформацію про публікації за темою дисертації, структуру дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
цифрових трансформацій видавничої галузі» визначено місце видавничої 
галузі в системі культурних індустрій, її структуру, представлено стратегію та 
методологію дослідження трансформацій видавничої галузі цифрової доби, 
визначено детермінанти, сутність, вектори та розроблено модель цифрових 
трансформацій видавничої галузі, обґрунтовано підходи до впорядкування 
терміносистеми, що відображає цифрові трансформації видавничої галузі. 
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У підрозділі 1.1. «Видавнича галузь як складна динамічна система» 
видавничу галузь розглянуто як динамічну систему, елементами якої є сегменти 
діяльності, що забезпечують створення, оцінювання, відтворення та поширення 
інформації у формі видань різних видів (книги, газети, журнали) й 
технологічних форматів (друковані, електронні). Залучення основних положень 
теорії «видавничих полів» Дж.Б. Томпсона дало змогу обґрунтувати 
неоднозначність і варіативність трансформаційних процесів у межах видавничої 
галузі (видавничого поля) як сукупності менших полів, кожне з яких має власну 
логіку, зумовлену усталеними традиціями та історично сформованими 
видавничими практиками, функціональним призначенням створюваної 
продукції. 

Основною проблемою дослідження нелінійних складних динамічних 
систем є брак надійних методів вимірювання змінних. З огляду на це, визначено 
підходи до побудови методологічної матриці дослідження цифрових 
трансформацій видавничої галузі. 

У підрозділі 1.2. «Детермінанти, сутність, вектори цифрових 
трансформацій видавничої галузі» представлено огляд цифрових технологій, 
які стали детермінантами трансформацій та джерелом флуктуацій, що 
спричиняють нестабільність видавничої системи, посилення внутрішньої 
нерівноваги; розкрито проблематику єдиного підходу у визначенні видів 
конвергенції, запропоновано виокремлювати технічну, контентну, професійно-
функціональну, організаційну конвергенцію і конвергенцію ринків, 
проілюстровано взаємозв’язок нових явищ цифрової видавничої культури з 
видами конвергенції. 

У зарубіжній та українській науковій літературі трансформації, зумовлені 
впливом цифрових технологій на видавничу та інші галузі економіки описували 
як «актуальні трансформації» (С. Водолазька), «радикальні трансформації» 
(А. Греко), «ефекти цифрових інновацій» (Л. Рамтраттан і М. Ценберґ, С. Дас), 
«технологічна модернізація», «технологічна трансформація» (І. Лізунова), 
«цифрова революція» (Л. КюнґШанклемен, Дж.Б. Томпсон), «цифрові 
трансформації» (Б. Дегнінґ, В. Річардсон і Р. Змуд; А. Бгарадваж, О.А. Ел Саві, 
П.А. Павлоу та Н. Венкатраман; Я. Коллін, К. Гейкканен, М. Гален, Т. Італа, 
М. Геленіус, Енґ К. Чев; А. Боунфоур, Ш. Кхан Хан). Поняття «цифрові 
трансформації» акцентує на джерелі трансформаційних змін — цифрових 
технологіях, що зумовило його використання як ключового у дослідженні. 

Застосування описаної у підрозділі 1.1. методології дослідження дало змогу 
розробити модель цифрових трансформацій видавничої галузі, що стала 
підґрунтям для дослідження у розділах 2–5 інноваційних видавничих практик 
задля їх адекватного відображення у теорії сучасної видавничої справи. 

Підрозділ 1.3. «Новітня терміносистема видавничої галузі цифрової 
доби» тематично зосереджений на дослідженні різних концептуальних підходів 
у визначенні актуалізованих цифровізацією новітніх понять «конвергентні 
медії», «мультимедіа», «мультиплатформність», «кросмедіа», «трансмедіа», 
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«мультимедійна редакція», «конвергентна редакція», «кросмедійна редакція», 
«трансмедійна редакція», «електронне видання», «електронна книга», які на 
певних етапах розвитку інтернеттехнологій, під час появи нових явищ, що не 
отримали чіткого визначення в науці, були і є багатозначними.  

Обґрунтоване в підрозділі та синтезоване у висновках авторське бачення 
змісту та співвідношення означених понять сприятиме розв’язанню проблеми 
впорядкування терміносистеми видавничої галузі цифрової доби. 

Другий розділ «Цифрові трансформації видавничого ринку» 
зосереджено на виявленні, систематизації, описові результатів трансформацій 
суб’єктного середовища видавничого ринку, бізнес-моделей. 

У підрозділі 2.1. «Нові суб’єкти цифрового видавничого ринку» описано 
еволюцію створення та специфіку функціонування, розроблено класифікацію 
нових суб’єктів видавничого ринку — цифрових видавців, виготовлювачів і 
дистриб’юторів. Ознака «цифрові» характеризує суб’єктів видавничої справи за 
комплексним критерієм: видом випущених (виготовлених, поширених) 
продуктів та (або) використанням цифрових технологій як основи виробничих 
процесів, моделей бізнесу.  

За специфікою видавничих продуктів цифрові видавництва поділено на дві 
групи: видавництва первинних видань та видавництва вторинних видань 
(цифрові самарі-видавництва), що спеціалізуються на створенні, випуску в 
електронному форматі й онлайновому продажу вторинних коротких текстів 
(самарі) із викладом ключових ідей із нонфікшн літератури переважно 
бізнестематики. Залежно від природи інформації у видавничих продуктах серед 
цифрових видавництв первинних і вторинних видань виокремлено мономедійні, 
мультимедійні та універсальні видавництва.  

Описано особливості функціонування цифрових видавництв, що 
використовують цифрові бізнесмоделі, орієнтовані на застосування цифрових 
технологій з метою створення сервісів для авторів (незалежні компанії з 
цифрового самвидаву), активне залучення аудиторії до видавничого процесу 
(краудфандингові видавництва), поліпшення доступності видань для широкого 
кола читачів  (видавництва книг у відкритому доступі). Формування сегменту 
цифрових видавництв відбувається шляхом створення цифрових стартапів, 
відкриття дочірніх компаній традиційними видавництвами. 

До нових виготовлювачів видань цифрової доби зараховано друкарні 
цифрового друку і технологічні компанії, які завдяки виготовленню 
мультимедійних книг «заходять» на видавничий ринок і стають активними 
гравцями на цифровому видавничому полі. 

Система розповсюдження видавничої продукції вперше зазнала суттєвих 
змін з появою на ринку інтернеткнигарень. Основними суб’єктами цифрової 
дистрибуції стали цифрові кіоски періодичної преси, новинні агрегатори, 
агрегатори електронних книг, агрегатори фрагментованого контенту. 
Відстежено еволюцію цифрових кіосків періодичної преси у глобальному та 



10 
  
національному вимірах, вплив новинних агрегаторів на функціонування 
газетного і журнального ринків. Виявлено, що розвиток сегменту цифрової 
дистрибуції відбувається шляхом диверсифікації діяльності інтернеткнигарень, 
традиційних і цифрових видавництв й активної конвергенції книжкового ринку 
з ринком ITтехнологій (створення контентних майданчиків для продажу 
електронних книг технологічними компаніями, мобільними операторами).  

У підрозділі 2.2. «Нові бізнесмоделі як результат розвитку цифрових 
стартапів» досліджено цифрові бізнесмоделі, в основі яких електронна 
комерція, використання цифрових платформ для створення і поширення 
електронних видань, демократизація і соціалізація бізнеспрактик, відповідь на 
вимоги читачів щодо відкритого доступу до наукового і навчального контенту.  

Однією з альтернативних традиційному книговиданню автор-
центристською бізнес-моделлю, яка активно розвивається на світовому ринку і 
малопомітна в Україні, є цифровий самвидав — бізнес-модель, що передбачає 
надання авторам сервісних послуг із самостійного випуску, просування та 
дистрибуції своїх творів за допомогою спеціалізованих цифрових платформ. 
Аналіз особливостей функціонування 32 зарубіжних платформ для цифрового 
самвидаву дав підстави виокремити чотири типи таких платформ: 1) самостійні 
платформи, створені незалежно від професійних видавців і 
книгорозповсюджувачів (незалежні самвидавні компанії); 2) платформи 
традиційних видавництв; 3) платформи книготорговельних компаній; 
4) гібридні платформи, що виникли від об’єднання незалежних самвидавних 
компаній з традиційними видавцями та книгорозповсюджувачами. Незалежні 
самвидавні компанії, що з’явились у форматі «авторської самоініціативи», стали 
новими суб’єктами видавничого ринку, переваги яких у розширенні 
можливостей для авторів, збільшенні асортименту видань, а недоліки — у 
зниженні якості видавничої продукції, депрофесіоналізації видавничого ринку. 
Інтеграція цифрового самвидаву в систему традиційного книговидання 
відкриває шлях до формування відкритої, доступної для різних верств населення 
інклюзивної видавничої галузі, а в систему книгорозповсюдження — усуває 
видавців як «зайву» ланку на шляху інформації від автора до читача, що 
спричиняє дезінтермедіацію традиційного ланцюга книговиробництва. 
Створення гібридних платформ демонструє активні пошуки шляхів оптимальної 
інтеграції цифрового самвидаву в системи традиційного книговидання і 
книгорозповсюдження. 

Застосування бізнесмоделі краудпаблішингу сприяє соціалізації 
видавничого процесу, встановленню безпосередньої комунікації між читачами і 
видавцями через спеціалізовані цифрові платформи, збільшує вплив аудиторії 
на формування видавничого репертуару в контексті компетентного 
медіаспоживання — медіапросьюмеризму.  

Редакції інтернетмедій переважно використовують рекламну 
бізнесмодель, проте на зарубіжному газетному і журнальному ринках активно 
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експериментують з різними варіантами моделі «продаж контенту»: платний 
доступ, гібридний платний доступ (фріміум), спонсорська модель «плати, якщо 
хочеш». Досліджено ставлення українських читачів і видавців періодики до 
моделей платного доступу до цифрового контенту інтернет-медій. 

Проведений аналіз дає підстави говорити, що суб’єкти цифрової 
дистрибуції видавничого контенту функціонують із використанням кількох 
бізнес-моделей: звичної для реалізації друкованих видань моделі роздрібного 
продажу «інтернет-книгарня» («електронні видання як продукт») і можливих 
лише в цифрових умовах моделей «електронна бібліотека» («електронні 
видання як послуга»), «мікроплатежі і фрагментація контенту» (електронні 
видання як персоналізований продукт). 

У підрозділі 2.3. «Бізнесмоделі редакцій наукової періодики і видавництв 
в умовах відкритого доступу» на підставі запропонованої М. Шеуфеном 
класифікації моделей видання наукових статей розроблено класифікацію бізнес-
моделей редакцій наукової періодики: «закритий доступ», «відкритий доступ», 
«гібридні моделі», «оверлейна модель». 

При переході до «золотого» шляху відкритого доступу видання статей 
оплачує автор або ж наукова установа на умовах абонентської плати за певну 
кількість публікацій. Видатки на редакційновидавничу підготовку журналів 
відкритого доступу також покривають через інституційне субсидіювання, 
коштами спонсорів чи шляхом розміщення реклами. На перетині бізнесмоделей 
закритого і відкритого доступу видавці експериментують з різними варіантами 
гібридних бізнесмоделей (частковий відкритий доступ, ретроспективний 
відкритий доступ; відтермінований відкритий доступ з «періодом ембарго» 
(зазвичай 6–24 місяці); вільний вибір відкритого доступу).  

Завдяки «накладанню» видавничих послуг з рецензування, редагування і, за 
потреби, рекламування, які пропонує оверлейна бізнесмодель для наукових 
журналів, репозитарії можуть брати активну участь у науковій комунікації, 
розширити спектр послуг, які вони надають науковій спільноті. Концепція 
оверлейних журналів не нова, вперше це поняття використав ще 1996 р. один із 
«батьків» руху відкритого доступу П. Ґінспарґ, у науці існують різні підходи до 
його визначення, аналіз яких дав змогу запропонувати дефініцію, що може стати 
«відправною точкою» для подальших досліджень: оверлейний журнал — 
науковий електронний журнал, який добирає статті, розміщені в репозитаріях 
або інших відкритих джерелах інформації, здійснює їх експертне оцінювання та 
пропонує відібрані статті як додаткову послугу споживачам наукової 
інформації. 

Дослідження діяльності зарубіжних видавництв книг у відкритому доступі 
виявило використання ними бізнес-моделей, орієнтованих на споживачів 
контенту (версіонізація і продаж друкованих копій електронного видання у 
відкритому доступі; продаж сервісів додаткової вартості; добровільна 
волонтерська оплата від читачів, спільне субсидіювання університетських 
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бібліотек); виробників або постачальників контенту (оплата автором, 
інституціональне субсидіювання); партнерство між виробниками і 
споживачами контенту (спільне субсидіювання авторів, видавництв і 
бібліотек); рекламодавців (вбудована реклама) та спонсорів (гранти, натуральна 
підтримка).  

Третій розділ «Цифрові трансформації в управлінні 
медіавиробництвом» присвячено дослідженню процесів цифровізації 
управління газетним, журнальним, книжковим виробництвом, аналізу 
специфіки формування моделей мультиплатформного газетного, журнального, 
книжкового виробництва в зарубіжній та українській видавничій галузях. 

У підрозділі 3.1. «Цифровізація системи управління колаборативним 
робочим процесом» виокремлено та описано цифрові інструменти 
внутрішньоорганізаційної комунікації, хмарні сервісні платформи для 
проектного менеджменту, комп’ютерні редакційновидавничі системи як засіб 
організування спільного ділового простору.  

Для внутрішньоорганізаційної комунікації видавництва, редакції медій 
використовують популярні в міжособистісній комунікації цифрові месенджери 
соціальної мережі Facebook, месенджери Viber, Telegramm, онлайновий 
корпоративний месенджер Slack. Важливою умовою успішного переходу 
організації на новий цифровий канал комунікації є перетворення його на 
центральний канал спілкування та взаємодії працівників.  

За допомогою хмарних сервісних платформ для управління проектами 
Basecamp, Freedcamp, Jira, Microsoft Project, Redbooth, Teamwork Projects, 
Todoist, Trello, ZohoProjects, Workamajig, Worksection, Wrike, Wunderslist та 
інших стає можливим управління глобальним онлайновим видавничим 
бізнесом, побудованим на основі моделей аутсорсингу. Зазначені сервісні 
платформи відрізняються за функціональними можливостями та часто мають 
зависоку для українського видавничого ринку ціну, через що 87,9 % видавництв 
і 92,3 % редакцій газет і журналів наразі майже не використовують можливостей 
хмарних платформ для проектного менеджменту.  

Найвідоміші на світовому ринку редакційно-видавничі системи Quark 
Publishing System, K4 Publishing System, WoodWing Smart Connection, Adobe 
Version Cue дають змогу організувати спільний робочий простір та об’єднати 
працівників, задіяних на етапах редагування, макетування і верстання видань 
для централізованого управління редакційно-видавничим процесом. В 
українському видавничому просторі 65,4 % книжкових видавництв і 64,1 % 
редакцій газет і журналів не використовують жодної редакційновидавничої 
системи, що пояснюється неприйнятною для нашого видавничого ринку 
ціновою політикою виробників зарубіжних редакційно-видавничих систем. 

Важливу роль в управлінських процесах відіграє підключення віртуальних, 
цифрових, фізичних світів через мобільні застосунки і платформи інтернету 
речей, використання цифрових програмних засобів для редакційних, 
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маркетингових і соцмедіаметрик веб-аналітики. Це дає змогу генерувати нові 
знання про потенційних користувачів певних продуктів і послуг, що стають 
основою для ухвалення важливих управлінських рішень. 

У підрозділі 3.2. «Управління редакціями періодичних видань в умовах 
мультиплатформності» описано специфіку формування нових моделей 
організування та управління мультиплатформним медіавиробництвом в 
редакціях газет і журналів. 

Обґрунтовано доцільність виокремлення основних моделей організування 
мультиплатформного газетного і журнального виробництва за критерієм 
наявності (чи відсутності) окремої структурної одиниці (редакції, відділу) для 
різних медійних платформ із подальшою поглибленою класифікацією за 
дескрипторами організаційної та професійнофункціональної конвергенції 
(підходами до управління, тематичного планування, міжплатформної співпраці 
журналістів і редакторів тощо): моделі «окремі редакції» («автономні редакції», 
«кросмедійна редакція») і «єдина редакція» («модернізована традиційна 
редакція», «конвергентна редакція»).  

Роботу у форматі єдиної редакційної структури зарубіжні дослідники 
описували як «інтегровану модель», «повну інтеграцію». Перехід до 
інтегрованого медіавиробництва за моделлю «конвергентна редакція» означає 
заміну платформноорієнтованої стратегії на контентоорієнтовану, за якої увага 
редакційного колективу зосереджується на виробництві не окремих 
(офлайнових чи онлайнових) медіапродуктів, а контенту, що надалі можна 
поширювати через різні медіаплатформи.  

Опитування керівників редакцій українських періодичних видань дало 
змогу виявити ще один тип організування роботи за моделлю «єдина редакція», 
характерний для українських регіональних медій з обмеженими фінансовими 
ресурсами, який названо «модернізована традиційна редакція». На відміну від 
моделі «конвергентна редакція», основний акцент медіавиробництва у моделі 
«модернізована традиційна редакція» зосереджено на друкованому виданні, а 
сайт є електронною версією паперового видання або ж майданчиком для 
публікації матеріалів друкованого видання в повному обсязі. Інтернет-видання 
газет і журналів, які працюють за такою моделлю, часто не містять 
мультимедійного контенту і не використовують інтерактивних можливостей 
мережі, оскільки їх творення відбувається в межах друкованої, а не цифрової 
парадигми. 

Наголошено, що інтеграція медіаплатформ і створення конвергентної 
редакції повинні бути не хаотичною відповіддю на зміни, а продуманими діями 
та виваженою стратегією. Досліджено організаційно-функціональний та 
культурологічний аспекти інноваційної крос-медійної моделі редакційного 
менеджменту у конвергентних редакціях. 

Описано функціональні компетенції представників нових редакторських 
професій: редактор інтернетресурсу (сайта, порталу), контентредактор, 
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редактор стрічки новин, редактор мультимедійного контенту, редактор 
сформованого читачем контенту, редактор спільнот, SMMредактор, 
мультимедійний продюсер, які ще очікують паспортизації та легітимізації в 
українському державному класифікаторі професій. 

У підрозділі 3.3. «Управління мультиплатформним книжковим 
виробництвом» обґрунтовано, що організування мультиплатформного 
книжкового виробництва (друковані видання + електронні видання) може 
відбуватися за кількома моделями: «єдина редакція», «окремі редакції», 
«аутсорсингова модель».  

Для українського видавничого простору характерне використання моделі 
«єдина редакція», за якої перехід до мультиплатформного книжкового 
виробництва відбувається без кардинальних структурних змін через розширення 
кола функціональних обов’язків працівників, відповідальних за випуск 
друкованої книги, або ж розширення штату працівників кількома фахівцями, які 
спеціалізуються на підготовці лише електронних видань. Створення нового 
відокремленого підрозділу для цифрового книговидання (модель «окремі 
редакції») практикують переважно великі видавництва з відповідними 
фінансовими можливостями. Малопоширена й практика формування у межах 
видавництва конвергентної редакції для випуску різних видів медій: книг, газет, 
журналів, спеціалізованих сайтів. Виробництво мультимедійних книг 
відбувається переважно із залученням технологічних компаній (аутсорсингова 
модель). 

Найскладнішою для видавництв є сфера виробництва інтерактивних, 
мультимедійних видань, яка часто вимагає пошуку фахівців із невидавничими 
компетенціями, які мають поєднувати функції власне редактора й продюсера 
мультимедійної проектної групи. Визначено форми співпраці видавців із 
розробниками мультимедійних мобільних застосунків і специфіку 
організовування роботи над трансмедійними книжковими проектами. 

Четвертий розділ «Цифрові трансформації редакційно-видавничого 
процесу» зосереджено на дослідженні детермінованих цифровізацією 
трансформацій на різних етапах редакційно-видавничого процесу: 
проективному (генерування ідей, пошук авторів, розроблення видавничої 
концепції, контент-плану, рецензування); редакційному (редагування, 
макетування та верстання текстового, візуального і мультимедійного контенту); 
тиражувальному (тиражування друкованих видань, електронних офлайнових 
видань на оптичних дисках) та комунікаційно-дистрибуційному (інформування 
потенційних читачів про видавничі продукти і видавничий контент, розподіл 
контенту між різними каналами). 

У підрозділі 4.1. «Цифрові трансформації на проективному етапі» 
визначено, що сучасні автори активно комунікують зі своїми читачами, 
публікують нові твори в соціальних мережах, що створює для видавців 
додатковий канал пошуку авторів. Виявлено тенденцію поступового переходу 
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при плануванні видавничих проектів від моделі «електронне видання на базі 
друкованого» до моделі «цифрове видання як основа для друкованого», адже 
щораз частіше джерелом ідей для нових книжкових видань стають цифрові 
медії.  

Описано партисипативні підходи до формування контент-плану під час 
проектування номерів періодичних видань. Частка користувацького контенту в 
інтернетмедіях опитаних українських видавців періодичної преси коливається 
від 10 до 30 %. 

Інтернетсередовище сприяло розвиткові новітньої форми рецензування в 
журналах відкритого доступу, що передбачає онлайнову відкриту наукову 
дискусію між автором і рецензентом, організовану на серверах попереднього 
друку або на сайті наукового журналу. Усталеної назви цього явища наразі 
немає. У науці функціонують поняття «інтерактивне рецензування відкритого 
доступу», «краудсорсингове відкрите рецензування», «відкрите онлайнове 
рецензування». Оскільки публічне експертне оцінювання статті на сайті 
журналу може бути не лише відкритим, а й односторонньо сліпим, коли 
рецензенти залишаються анонімними, у дисертації запропоновано назву 
онлайнове інтерактивне рецензування, яка акцентує увагу на можливості 
формування мережевого інтерактивного діалогу між автором і рецензентами. 

У підрозділі 4.2. «Цифрові технології на редакційному і тиражувальному 
етапах» у контексті редакційного опрацювання видань з’ясовано вплив 
цифрових технологій на редакторську діяльність і наголошено, що жодні 
технологічні винаходи поки що не змогли повністю автоматизувати процес 
редагування та замінити «живого» редактора на шляху до якісного тексту. 
Автоматизації підлягають переважно блоки мовностилістичного і технічного 
опрацювання текстів, які найлегше формалізувати й підпорядкувати правилам і 
вимогам. 

Під час редакторської підготовки електронних видань важливо зважати на 
те, що «оцифровані видання не є цифровими виданнями». Редагування 
оцифрованих копій мало чим відрізнятиметься від редагування паперового 
видання, а під час редагування цифрових видань редактор має зважати на 
комплекс специфічних особливостей: гіпертекстуальність, інтерактивність, 
мультимедійність, адаптивність, адже основною ознакою цифрового видання є 
використання всіх переваг цифрових технологій, що унеможливлює його 
відтворення поліграфічним способом без суттєвих втрат у функціональності. 

Зреалізоване у проектах на базі технології Вікі соціальне редагування 
відбувається за запропонованими К. Гайтортвайтом моделями «натовп» чи 
«легке (поверхове) виробництво» та «спільнота» або «важке (експертне) 
виробництво.  

За комплексною ознакою типу інформації, характеру взаємодії з 
користувачем і типу макета виокремлено чотири види електронних видань, які 
відрізняються підходами до макетування і верстання й потребують 
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використання різного програмного забезпечення: 1) мономедійні статичні 
видання з фіксованим макетом; 2) мономедійні інтерактивні видання з 
фіксованим макетом; 3) мономедійні інтерактивні видання з адаптивним 
макетом; 4) мультимедійні інтерактивні видання з фіксованим або 
адаптивним макетом. 

Серед інноваційних форм тиражування видавничого контенту розглянуто 
технології цифрового друку, які спростили поліграфічне відтворення видання, 
завдяки зникненню потреби в типових для офсетного друку проміжних процесах 
виготовлення друкарських форм. Можливості малотиражного термінового 
цифрового друку (shortrun digital printing) розв’язують проблему дефіциту 
певних назв книг через розпроданий наклад і надають видавцям дієвий 
інструмент для додаткової реалізації видань через сервіс «друк на вимогу», що 
відкриває нове життя друкованій книзі, робить її «потенційно безсмертною» і 
стає «однією з найбільших іроній цифрової революції» (за Дж.Б. Томпсоном). 

У підрозілі 4.3. «Цифровізація комунікаційнодистрибуційного етапу» 
розглянуто актуальні канали поширення новинного контенту у кросмедійній 
комунікації з читачами, визначено цифрові інструменти просування книжкової 
продукції та схарактеризовано мережеві канали продажу видань.  

У контексті технологічного розвитку останніх п’яти років проаналізовано 
канали, які описав А. Веґліс, та запропоновано авторську модель каналів 
публікації цифрового контенту газет і журналів, в центрі якої розташовано 
вебсайт як основний, альтернативний друкові, канал, що часто акумулює весь 
редакційний контент. Основним каналом є також мобільні застосунки газет, 
через які читач може одержати доступ до всіх матеріалів видання, не заходячи 
безпосередньо на сайт. До додаткових каналів зараховано канали видань на 
Yutube і мобільні застосункиагрегатори, що дають доступ до окремих статей з 
різних газет. Канали інформаційного оповіщення (повідомлення в цифрових 
месенджерах, RSS, електронна пошта, соціальні мережі) є вхідною точкою в 
історію, розміщену на основному каналі. Визначено специфіку використання 
різних каналів поширення контенту редакціями українських періодичних 
видань. 

Якісний аналіз практик використання цифрових інструментів у плануванні 
та реалізації програм просування книг зарубіжними та українськими видавцями 
(інтерв’ю практиків, звіти експертів, оглядові статті у фаховій періодиці тощо) 
зумовив виокремлення таких актуальних засобів мережевої промоції книг:  
1) розміщення на сайті інформації про видання та епізодичної цифрової вибірки; 
2) формування цифрових баз даних потенційних покупців і розсилки епоштою; 
3) аудіовізуальні форми ознайомлення зі змістом книги; 4) сторінка 
видавництва в соціальних мережах; 5) рецензії на книги в інтернетмедіях, на 
книжкових блогах; 6) книжкові відеорецензії, відеогляди, буктьюбканали;  
7) буктрейлери; 8) книжковий «Групон»; 9) створення спеціалізованих сайтів із 
вертикально сфокусованими спільнотами.  
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У роботі схарактеризовано особливості використання цих засобів на 
зарубіжному та українському видавничих ринках, запропоновано класифікацію 
буктрейлерів, з’ясовано ставлення українських видавців до описаних цифрових 
інструментів популяризації видань. 

У системі дистрибуції видань через мережеві канали виокремлено канали 
прямої дистрибуції, що передбачають безпосередній продаж видань 
споживачам через офіційний сайт видавця, сторінки в соціальних мережах, 
цифрові месенджери (канали нульового рівня) і канали непрямої дистрибуції 
через цифрових посередників (одно, дворівневі канали). Українські книжкові 
видавництва, які активно працюють на ринку цифрової дистрибуції,  
здебільшого використовують і прямий продаж, і продаж через посередників — 
українських і зарубіжних агрегаторів цифрового контенту. Серед видавців 
періодичної преси утверджуються практики поширення електронних видань за 
допомогою технологій штучного інтелекту — чатботів цифрових месенджерів 
Facebook, Telegram.  

Дистрибуція електронних версій газет і журналів через цифрові кіоски 
періодичної преси в українській видавничій галузі не є рентабельним бізнесом, 
оскільки читачі у своїй масі не бажають платити за газетний і журнальний 
контент. Це зумовлено кількома чинниками: доступністю піратських копій газет 
і журналів, наявністю аналогічної інформації на офіційних сайтах видань у 
вільному доступі та недостатнім інформуванням читачів про можливість 
придбання електронних газет і журналів (це зауважили 2,8 % опитаних студентів 
українських вишів, які обрали відповідь «купував би, але не знаю, на яких 
цифрових порталах це можна зробити»).  

П’ятий розділ «Цифрові трансформації видавничих продуктів» 
присвячено дослідженню дифузії електронних видань як цифрової інновації в 
глобальному та загальноукраїнському вимірах, визначенню типологічної 
структури та перспектив розвитку електронного книговидання.  

У підрозділі 5.1. «Статистичний вимір глобального та українського  
електронного книговидання» на підставі компаративного аналізу звітів із 
електронного книговидання різних країн за період 2012–2017 рр. виявлено, що 
активне зростання (на 100–200 %) кількості електронних книг у США та країнах 
Західної Європи спостерігалося у 2010–2013 рр., від 2014 р. темпи зростання 
суттєво зменшилися. На кінець 2016 р. — перший квартал 2017 р. найбільше 
проникнення електронних книг було характерне для ринку США, де частка 
доходів від цифрового книговидання досягла 20–30 % від загальних доходів 
книжкової індустрії, 15–20 % доходів генерували цифрові продажі на 
книжковому ринку Великої Британії, 5–10 % — на ринках Нідерландів, Іспанії, 
Італії, Німеччини, Франції, Швеції, Бразилії, Китаю; 2–4 % — Польщі, Росії;  
від 1 до 2 % — Чеської Республіки, Естонії, Латвії, Литви, Індії; менше 1 % — 
Словенії, Угорщини, Болгарії, Білорусі, України. 



18 
  

У підрозділі 5.2. «Типологізація електронних видань як 
науковопрактична проблема» проаналізовано запропоновані у наукових 
працях, національних і зарубіжних стандартах типологічні класифікації 
електронних видань та розроблено авторську фасетну класифікацію за 
специфічними (характерними саме для електронних видань) 
типоформувальними критеріями: 1) тип подання та природа основної 
інформації: мономедійне (текстове, образотворче, нотне, картографічне, 
звукове) і мультимедійне видання; 2) характер взаємодії з користувачем: 
детерміноване (статичне) і недетерміноване (інтерактивне)  видання;  
3) наявність друкованого еквівалента: деривативне (електронна копія, 
збагачений електронний аналог) і самостійне видання; 4) технології видавничої 
підготовки: видання-файли, видання-програми, видання-сайти; 5) технологія 
поширення: локальне (офлайнове), мережеве (онлайнове) видання і видання 
комбінованого поширення; 6) формат: моноформатні і мультиформатні 
видання; 7) залежність від операційних систем (мобільних платформ): 
платформнозалежні та платформнонезалежні видання. 

Запропонована типологічна класифікація стала підґрунтям для побудови 
моделі типологічної структури електронних видань, в основу якої покладено два 
їх типи: мономедійні та мультимедійні видання, що суттєво відрізняються 
підходами до редакційновидавничої підготовки. У межах означених типів 
можна вибудовувати множину підтипів: мономедійні статичні деривативні 
мультиформатні мережеві платформнонезалежні виданняфайли; мультиме-
дійні інтерактивні самостійні моноформатні мережеві платформнозалежні 
виданняпрограми тощо. Відповідно до цього наведено типологічну 
характеристику електронних видань, представлених в асортименті зарубіжних і 
українських видавництв. 

У підрозділі 5.3. «Перспективи розвитку електронних видань як 
новітнього видавничого продукту» досліджено вплив ціноутворення на 
розвиток електронного книговидання, вивчено специфіку створення крос-
медійних проектів як симбіозу друкованої і цифрової культур.  

Електронна книга, що є копією друкованої, на думку читачів, має 
коштувати набагато дешевше. Цінність електронної книги в очах потенційних 
споживачів може значно підвищити наявність інтерактивних елементів, 
мультимедійного контенту — специфічних елементів книги, які доступні лише 
в цифровому форматі.  

Основний масив електронних видань утворюють електронні копії 
друкованих видань, які, користуючись стилістикою сфери ITтехнологій, можна 
розглядати як «електронні видання 1.0», підготовлені з використанням 
книжкової парадигми, орієнтованої на лінійне читання. Важливим кроком до 
створення «електронних видань 2.0» (Дж. Меркоскі), підготовлених у межах 
цифрової парадигми, що передбачає динамічне соціалізоване читання на основі 
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гіпертекстових зв’язків, інтерактивного подання інформації, є актуалізація 
випуску мономедійних і мультимедійних інтерактивних видань.  

Наголошено на перспективності створення кросмедійних проектів у 
форматі друковане видання + вебсайт або друковане видання + мультимедійний 
застосунок для мобільних пристроїв. За технологіями редакційно-видавничої 
підготовки друковані видання з додатком — застосунком для мобільних 
пристроїв поділено на два види: 1) друковані видання із вбудованим QR-кодом, 
при зчитуванні якого мобільним пристроєм читач отримує доступ до 
мультимедійного мобільного застосунка з додатковими аудіо-, 
відеоматеріалами; 2) друковані видання з інформацією про необхідність 
завантажити мобільний застосунок для розпізнавання на певних сторінках 
видання маркерів й активації компонента доповненої реальності, створеного на 
основі технології доповненої реальності (Augmented Reality).  

ВИСНОВКИ 

У роботі комплексно досліджено цифрові трансформації видавничої галузі, 
що дало змогу зробити такі висновки: 

1. Видавнича галузь як складна динамічна система належить до культурних 
індустрій, постійно взаємодіє з іншими медійними, культурними індустріями, 
що зумовлено диверсифікацією виробництва та розвитком конвергентних 
процесів цифрової доби. Її базові одиниці — газетний, журнальний і книжковий 
сегменти галузі — складаються з безлічі видавничих полів, кожне з яких має 
свою логіку функціонування.  

Комп’ютеризація в останні десятиліття XX ст., інтернетизація і формування 
новітнього інформаційнокомунікаційного середовища, поява і розвиток 
портативної електроніки (електронні читалки, смартфони, планшети), хмарні 
технології, технології штучного інтелекту в XXI ст. стали детермінантами 
системних трансформацій видавничої галузі.  

Появу нових форм, форматів, процесів, способів медійної діяльності 
стимулювала зумовлена цифровізацією конвергенція — багатовимірний 
динамічний нелінійний процес, кожен аспект якого відповідає конкретному 
виду конвергенції. Різні види взаємопов’язані, а конвергентні процеси 
характеризуються не поступовим переходом від одного виду конвергенції до 
іншого (від технічної до контентної, від контентної до професійно 
функціональної і т. д.), а одночасністю і взаємопроникністю. 

2. У контексті формування новітньої терміносистеми видавничої галузі 
цифрової доби проаналізовано неоднозначні й суперечливі підходи до 
визначення понять «конвергентні медії», «мультимедіа», «кросмедіа», 
«трансмедіа», «мультимедійна редакція», «кросмедійна редакція», 
«конвергентна редакція», «трансмедійна редакція», «електронне видання», 
«електронна книга» й обґрунтовано такі тези: 
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• «конвергентними медіями» називати медії, що виготовляють і 
поширюють контент у різних медіаформах на різних медіаплатформах 
(друкованій і цифровій) у межах єдиної редакційної структури 
(конвергентної редакції). Розуміння конвергентних медій як 
мультимедійних інтернетресурсів також логічне, що зумовлено різними 
підходами до визначення поняття «конвергенція», багатоманітністю видів 
конвергенції;  
• диференціювати поняття «мультимедіа» і «мультиплатформність», 
«кросмедіа», «трансмедіа» на підставі різних концептів, що є базовими для 
їх визначення: «множинності медійних форм» (мультимедіа), 
«множинності медійних платформ» (мультиплатформність, кросмедіа, 
трансмедіа);  
• розрізняти поняття «мультиплатформність», «кросмедіа» і 
«трансмедіа», що позначають процес поширення контенту через різні 
медіаплатформи, залежно від рівня міжплатформної комунікації та 
інтерактивної взаємодії з аудиторією. За такого підходу кросмедіа і 
трансмедіа є розширеннями мультиплатформності, що акцентують увагу на 
презентації однієї історії у різних форматах через різні платформи шляхом 
публікації пов’язаного перехресними посиланнями контенту (кросмедіа) 
та створенні нових унікальних історій на різних платформах, які формують 
єдиний тематичний всесвіт, що розгортається крізь платформи та залучає 
аудиторію до творення нових наративів і виходу за межі платформ 
(трансмедіа). Наразі використання того чи того терміна часто залежить від 
«національних дискурсивних звичок і домовленостей»; 
• розглядати поняття «мультимедійна редакція» і «крос-медійна редакція», 
«конвергентна редакція» на різних щаблях видової класифікації, оскільки 
їх виокремлено за різними ознаками: типом контенту («мультимедійна 
редакція») і моделлю організування орієнтованого на використання кількох 
медіаплатформ виробництва («кросмедійна редакція» і «конвергентна 
редакція»). Кросмедійну і конвергентну редакції розрізняти залежно від 
платформноорієнтованої та контентоорієнтованої моделі організування 
роботи редакцій друкованих і цифрових медій в умовах 
мультиплатформності. Поняття «трансмедійна редакція», яким 
послуговуються переважно для опису функціонування конвергентної 
редакції з оновленими підходами до побудови редакційного простору та 
більшим акцентом на впровадженні цифрових технологій, за умов 
поширення трансмедійних стратегій в журналістиці, цілком логічно може 
замінити поняття «конвергентна редакція»; 
• поняття «електронне видання» визначати як документ, який пройшов 
редакційновидавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить 
інформацію у вигляді електронних даних, для відтворення і споживання 
якої потрібні цифрові пристрої;  
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• покласти в основу визначення поняття «електронна книга» розуміння 
книги як композиційно цілісного і завершеного електронного документа, 
що виконує соціальнокомунікаційні функції «консервування», збереження 
та ознайомлення з інформацією широкого загалу та може бути 
оприлюднений як неперіодичне електронне видання чи шляхом 
депонування.  

3. У науковому дискурсі зумовлені впливом цифрових технологій 
трансформації у видавничій галузі описували з використанням різних понять. У 
роботі обґрунтовано концепт «цифрові трансформації» — комплекс 
детермінованих цифровізацією трансформаційних процесів, результати яких 
визначають порядок денний розвитку сучасної видавничої галузі. Спираючись 
на аналіз наукових праць та систематизовані й узагальнені емпіричні дані, 
отримані під час якісного аналізу джерельної бази дослідження, визначено 
вектори та розроблено модель цифрових трансформацій видавничої галузі, що 
охоплює суб’єктне середовище видавничого ринку і цифрові бізнес-моделі 
(ринковий вектор), систему управління суб’єктами видавничої діяльності 
(управлінський вектор), технології редакційновидавничого процесу 
(процесуальнотехнологічний вектор) і видавничі продукти як результат 
редакційновидавничого процесу (продуктний вектор). 

4. Обґрунтована поняттєва система та запропонована модель цифрових 
трансформацій стали основою для подальшого дослідження результатів 
трансформаційних процесів за означеними векторами, що сприяло виявленню 
актуальних тенденцій, систематизації й теоретичному осмисленню новітніх 
видавничих практик заради заповнення лакун й відображення в теорії 
зумовлених цифровими трансформаціями сучасних реалій функціонування 
видавничої галузі у глобальному та українському вимірах.  

У межах аналізу ринкового вектора цифрових трансформацій виявлено, 
що цифровізація видавничої галузі зумовила зміни суб’єктної структури 
видавничого ринку й актуалізувала розвиток цифрових бізнесмоделей.  

Новими гравцями цифрового видавничого поля стали видавці, 
виготовлювачі та дистриб’ютори видавничого контенту, що спеціалізуються на 
редакційновидавничій підготовці, виготовленні й дистрибуції видань в 
електронному форматі та (або) використовують цифрові бізнесмоделі: цифрові 
видавництва; редакції інтернетмедій, що не мають друкованої версії; друкарні 
цифрового друку; технологічні компанії — розробники мультимедійних 
застосунків; цифрові кіоски періодичної преси; новинні агрегатори; агрегатори 
електронних книг, агрегатори фрагментованого контенту.  

Використання бізнесмоделей цифрового самвидаву та краудпаблішингу 
демонструє поступовий перехід від продуктоорієнтованої (створення — 
просування — продаж продукту) до сервісорієнтованої моделі видавничого 
бізнесу (надання редакційновидавничих послуг як сервісу для авторів, 
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автороцентризм та активне залучення читачів до творення, фільтрації і 
поширення газетного, журнального, книжкового контенту). 

Автороцентризм, підтримка «авторів без редакції і видавця» характерний і 
для бізнесмоделі «мікроплатежі та фрагментація контенту», адже зарубіжні 
агрегатори фрагментованого газетного (журнального) контенту (Blendle, Niuzly) 
орієнтовані на співпрацю не лише з редакціями медій, а й із 
журналістамиаматорами, професійними журналістамифрілансерами, яким 
цифрові стартапи надають можливості для продажу окремих статей 
безпосередньо читачам, оминаючи редакції медій. Українські видавці 
періодичної преси поки що не мають змоги продавати окремі статті через 
відсутність відповідних цифрових платформ.  

Модель «продаж реклами» в зарубіжних інтернетмедіях поступово 
замінюють на різні варіанти моделі «продаж контенту» (жорсткий платний 
доступ, платний доступ «лічильник», гібридний платний доступ, спонсорська 
модель «плати, якщо хочеш» тощо). В українському медіапросторі, за 
результатами опитування, 64,3 % керівників редакцій періодичних видань та 
42,6 % потенційних споживачів цифрового контенту вважають «що в Україні 
модель платного доступу не працюватиме». Проте 15 % споживачів засвідчили 
готовність платити за доступ до всіх матеріалів сайта, 17,3 % — лише за 
ексклюзивний контент інтернетмедій, а понад чверть (26,4 %) опитаних 
представників редакцій газет і журналів артикулювали бажання переходити до 
бізнесмоделі платного доступу до контенту вебсайта, що свідчить про 
перспективність розвитку на українському медіаринку моделі «продаж 
контенту».  

Трансформація традиційних бізнесмоделей видання наукової літератури 
зумовлена розвитком Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI). 
Більшість редакцій українських журналів використовує модель відкритого 
доступу у форматі «автор оплачує друк статті», що не завжди позитивно впливає 
на якість публікацій.  

Видання монографій у відкритому доступі зумовлює рух від бізнесмоделей, 
що передбачають оплату редакційновидавничої підготовки та друку книжок 
виробниками і постачальниками контенту до моделей, орієнтованих на 
фінансування видань споживачами контенту, рекламодавцями або спонсорами. 
Пошук оптимальних бізнесмоделей зарубіжними видавцями триває. В Україні 
видавництва книг у відкритому доступу і, відповідно, бізнесмоделі випуску книг 
у відкритому доступі, поки що є поодинокими практиками окремих 
університетських видавництв. 

Описані бізнесмоделі зрідка функціонують у «чистому вигляді», частіше 
вони набувають різноманітних гібридних форм, що сприяє розвитку 
багатошарових бізнесмоделей. 

Управлінський вектор цифрових трансформацій реалізується у кількох 
площинах: цифровізація внутрішньоорганізаційної комунікації та систем 
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управління виробничим процесом; зміна структурноорганізаційних моделей 
функціонування редакцій газет і журналів, книжкових видавництв завдяки 
переходу до мультиплатформного виробництва.  

Цифровізація внутрішньоорганізаційної комунікації та системи управління 
виробничим процесом супроводжується повільною дифузією цифрових 
інновацій: електронної пошти, системи міжнародного голосового зв’язку Skype, 
цифрових месенджерів, хмарних платформ для організування командної роботи 
над видавничими проектами, сховищ для зберігання даних, редакційно 
видавничих систем для централізованого управління редакційновидавничим 
процесом. 

Засоби комунікації, що з’явилися на ранніх етапах цифрової доби 
(електронна пошта), вже минули «точку критичної маси», інші (цифрові 
месенджери, хмарні платформи для проектного менеджменту, комп’ютерні 
редакційновидавничі системи) перебувають на різних етапах впровадження, що 
залежить від рівня соціальноекономічного розвитку конкретної країни. 
Результати опитування засвідчили, що за п’ятиетапною моделлю ухвалення 
рішень Е. Роджерса впровадження більшості цифрових інновацій у систему 
управління українськими видавництвами і редакціями періодичних видань не 
досягає навіть першого етапу знання про інновацію.  

Формування і корегування стратегій управління інтернетмедіями 
відбувається на основі ретельного вивчення аналітичних даних, джерело яких — 
цифрові дані, отримані з використанням інтернету речей і базових метрик 
вебаналітики. 

Результати опитування керівників українських періодичних видань 
виявили певні відмінності від описаних у зарубіжній практиці моделей 
організування роботи редакцій в умовах мультиплатформності, що зумовлено 
економічними особливостями функціонування українського медіаринку. З 
огляду на це, розроблено орієнтовану на ринок періодичних видань в Україні 
матричну модель організування мультиплатформного виробництва газетного і 
журнального контенту. 

Організування мультиплатформного книжкового виробництва зрідка 
супроводжується створенням нового структурного підрозділу, актуальнішими є 
практики розширення кола функціональних обов’язків працівників, 
відповідальних за випуск друкованої книги, збільшення штату працівників за 
рахунок фахівців, здатних професійно готувати електронні видання різних видів 
або ж передача виробництва електронних видань (переважно мультимедійних) 
технологічним компаніям на умовах аутсорсингу.  

Вимоги до кваліфікації редакторів, які працюють в інтернетмедіях, 
готують електронні видання, постійно змінюються, стають жорсткішими. Це 
вимагає зміни компетентісної моделі сучасного редактора та розуміння 
фахівцями галузі необхідності навчання впродовж життя. 
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Процесуальнотехнологічний вектор цифрових трансформацій 
відображає зміни, що відбуваються під впливом цифрових технологій на різних 
етапах редакційновидавничого процесу. На етапі проектування джерелами 
нових ідей для книжкових проектів дедалі частіше є соціальні медії: сторінки 
авторів, дописи в соціальних мережах, книжкові блоги тощо. Цифровізація 
внесла корективи і в традиційні моделі рецензування та детермінувала появу 
нового виду експертного оцінювання наукових публікацій — онлайнового 
інтерактивного рецензування.  

На редакційному етапі цифрові трансформації не змінюють усталених 
практик редагування, а лише доповнюють арсенал редактора новими 
інструментами, вимагають постійного самовдосконалення, врахування 
цифрової парадигми в редагуванні електронних видань і створенні 
кросмедійних проектів. Водночас інтернет як середовище для колаборативної 
праці, формування прошарку «компетентних медіаспоживачів» актуалізували 
розвиток соціального редагування, яке здійснюють спільноти читачів, що не 
працюють у тісній взаємодії і часто навіть не знайомі один з одним.  

Технологічно найпростішим для видавців є створення мономедійних 
електронних видань з фіксованим макетом. Макетування та верстання 
інтерактивних мультимедійних видань концептуально відрізняється від 
підготовки макетів для друкованих видань і потребує відповідних професійних 
навичок. 

До інноваційних технологій тиражування видань зараховано цифровий 
друк і зумовлений розвитком цифрового друку сервіс «друк на вимогу». Поняття 
«тираж» і власне тиражувальний етап редакційновидавничого процесу у 
виданні цифрової видавничої продукції актуальний лише для офлайнових 
електронних видань, записаних на оптичних дисках.  

Трансформації на комунікаційнодистрибуційному етапі супроводжуються 
постійними змінами каналів поширення цифрового контенту газет і журналів 
(одні канали зникають, нові з’являються, канали інформаційного оповіщення 
перетворюються на основні), пов’язаними з появою нових технологічних 
платформ для доставки контенту та забезпечення кросмедійної комунікації з 
читачами. Поступово змінюються у цифровому світі принципи просування 
книжкових видань: від «випустити видання, а потім його просувати» (загальне 
інформування широкої аудиторії про вихід видання) до «спочатку створити 
спільноту, а потім готувати для неї видання» (соціалізоване цільове просування). 

Поширеною практикою стає використання прямого продажу та створення 
власних платформ для продажу електронних видань без посередників. На 
зарубіжному ринку така політика є спробою вийти за межі дистрибуційних 
систем Amazon, Apple, Barnes & Noble і Kobo. 

Продуктний вектор цифрових трансформацій пов’язаний з дифузією 
електронного книговидання як цифрової інновації, змінами в типологічній 
структурі електронних видань.  
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Електронні видання як новітній видавничий продукт демонструють різний 
рівень дифузії у глобальному вимірі, що пояснюється соціальнополітичними, 
економічними, культурологічними, cоціоментальними особливостями 
конкретної країни або навіть окремих регіонів у межах країни, структурно 
видовими розривами під впливом інформаційних нерівностей.  

Сучасними трендами зарубіжного цифрового книговидання є суттєве 
збільшення продажів аудіокниг, розширення сегменту цифрового самвидаву, 
курс на використання моделі продажу цифрових книг як сервісу за передплатою 
(Данія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція), орієнтація 
споживачів на придбання не окремих електронних копій видань, а баз даних, 
цифрових комплектів. 

Актуальним є розвиток кросмедійних проектів, створених у взаємодії 
друкованої і цифрової культур. У таких проектах цифрова інформація доповнює 
друковану, а паперовий носій набуває нового сенсу, адже прочитання 
паперового видання з цифровим мобільним пристроєм надає додатковий досвід 
в ігровій формі. На відміну від мобільних застосунків, які орієнтовані на продаж 
лише в спеціалізованих магазинах застосунків, видання з ефектом доповненої 
реальності можна розповсюджувати за традиційними для друкованих видань 
моделями, що також є їхньою суттєвою перевагою. 

5. Розроблену модель цифрових трансформацій застосовано для 
форсайтного прогнозу перспектив формування цифровізованої видавничої 
галузі в Україні в контексті впровадження інноваційних зарубіжних практик для 
інтеграції у глобалізований видавничий простір з урахуванням політичної, 
соціальноекономічної ситуації в нашій країні.  

Здобуті результати дослідження дають змогу прогнозувати поступовий 
перехід від виробництва окремих продуктів до сервісноорієнтованого 
проектування кастомізованих кросмедійних видавничих проектів і послуг із 
використанням технологій доповненої реальності, даних вебаналітики, 
технологій інтернету речей; зростання активності використання засобів 
мережевої комунікації, технологій штучного інтелекту для просування та 
продажу видань. Це вимагатиме змін у базових професійних компетенціях 
редакторів, видавців, набуття ними нових цифрових навичок, вмінь працювати 
з мультимедійним контентом, вибудовувати «точки зв’язування» між 
медіаплатформами, створювати читацьку спільноту й керувати нею. 

За неухильною логікою прогресу, визначені як «нові» моделі бізнесу, 
цифрові інструменти тощо безперечно застаріватимуть через динамічний 
розвиток інформаційнокомунікаційних технологій, постійне впровадження 
цифрових інновацій, появу на ринку цифрових стартапів тощо. Синтезовані у 
дисертації теоретичні положення вирішують наукову проблему гармонізації 
видавничих теорії і практики на сучасному етапі технологічного розвитку і 
творять підґрунтя для подальших досліджень багатовекторних 
трансформаційних процесів у видавничій галузі цифрової доби.  
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Розділ у міжнародному підручнику  
(видано українською і румунською мовами) 

1. Женченко М. І. Редакційний менеджмент в умовах мультиплатформності та 
крос-медійності // Підручник з кросмедіа / видавці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл 
Гузун, Любов Василик. — Sibiu : Schiller Publishing House, 2015. — С. 128–131. 

АНОТАЦІЯ 

Женченко М. І. Цифрові трансформації видавничої галузі. — 
Дисертація (монографія). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 
комунікацій зі спеціальності 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та 
редагування. — Інститут журналістики, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню трансформацій видавничої галузі під 
впливом цифровізації та конвергенції. На підставі аналізу зарубіжних і 
вітчизняних наукових праць, широкої джерельної бази, масиву емпіричних 
даних обґрунтовано концепт «цифрові трансформації», визначено вектори та 
розроблено модель цифрових трансформацій видавничої галузі; досліджено 
результати багатовекторних трансформаційних процесів у глобальному та 
загальноукраїнському вимірах; подано авторське бачення змісту та 
співвідношення ключових понять, що відображають цифрові трансформації 
видавничої галузі. Теоретично осмислено та систематизовано множину 
інноваційних видавничих практик, що дало змогу доповнити сучасну теорію 
видавничої справи низкою нових концептуальних положень, класифікацій, 
моделей тощо, окреслити шляхи розвитку української видавничої галузі в 
контексті інтеграції у глобалізований видавничий простір.  

Ключові слова: електронні видання, конвергенція, крос-медіа, 
мультимедіа, мультиплатформне медіавиробництво, трансмедіа, цифрові 
трансформації, цифрові бізнес-моделі у видавничій діяльності.  

АННОТАЦИЯ 

Женченко М. И. Цифровые трансформации издательской отрасли. —
Диссертация (монография). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.05 — теория и история издательского 
дела и редактирования. — Институт журналистики, Киевский национальный 
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университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины. — Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию трансформаций издательской 
отрасли под влиянием цифровизации и конвергенции. На основании анализа 
трудов зарубежных и украинских ученых, массива эмпирических данных 
обосновано концепт «цифровые трансформации», определены векторы и 
разработана модель цифровых трансформаций издательской отрасли; описано 
результаты многовекторных трансформационных процессов в глобальном и 
украинском контекстах; представлено авторское видение содержания и 
соотношения ключевых понятий, отражающих цифровые трансформации 
издательской отрасли. Исследованы и систематизированы инновационные 
издательские практики, что позволило дополнить современную теорию 
издательского дела рядом новых концептуальных положений, классификаций, 
моделей, наметить пути развития украинской издательской отрасли в контексте 
ее интеграции в глобальное издательское пространство. 

Ключевые слова: электронные издания, конвергенция, кросс-медиа, 
мультимедиа, мультиплатформенное медиапроизводство, трансмедиа, 
цифровые трансформации, цифровые бизнес-модели в издательском деле. 

SUMMARY 

Zhenchenko M. I. Digital transformations of the publishing  
industry. — Dissertation (monograph). 

Thesis for the degree of Doctor of Science in Social Communications, specialty 
27.00.05 — Theory and History of Publishing and Editing. — Institute of Journalism 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 
of Ukraine. — Kyiv, 2018. 

The thesis focuses on the transformations of the publishing industry as a result of 
digitalization and convergence. By analyzing foreign and domestic academic works, a 
broad source base, and an array of empirical data, it provides rationalization for the 
concept of “digital transformation”, determines the vectors and presents a model of 
digital transformations in the publishing industry, covering the publishing market and 
digital business models (the market vector), the management system of publishing 
business (the managerial vector), technologies of editorial and publishing process (the 
workflow vector), and publishing products as a result of the editorial and publishing 
process (the product vector). 

Within the framework of analyzing the market vector of digital transformations, 
it was found that the digitalization of the publishing industry has triggered changes in 
the subject environment of the publishing market and perpetuated the development of 
digital business models. The reseach has also determined that digital publishing 
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involves new players — i.e. publishers, manufacturers and distributors of publishing 
content specializing in editorial preparation, production and distribution of 
publications in electronic format and (or) using digital business models: digital 
publishing houses; editorial offices of independent online-media (with no print 
version), digital printing offices; technology companies that develop multimedia 
applications; digital kiosks of periodicals; news aggregators; e-book aggregators and 
aggregators of fragmented content. 

The research of the managerial vector of digital transformations focuses on 
identifying the degree of digitalization of production process control systems in 
Ukrainian publishing houses and editions of Ukrainian newspapers and magazines, 
developing a matrix model of multiplatform production of newspapers and magazines, 
taking into account the specifics of the development of the Ukrainian periodicals 
market. 

The workflow vector  of digital transformations is implemented through 
transformational processes at different stages of the editorial and publishing process. 
At the design stage a tendency was observed for the publishing project planning to 
gradually move away from the model of “electronic publication based on printed 
publication” to the model “digital publication as the basis for the printed one”. 
Furthermore, a new type of peer review of academic publications, an interactive online 
review, was defined. 

The editorial stage has not been affected by digital transformations. In particular, 
the time-tested editing practices, while remaining unchanged, supplement the editor’s 
arsenal with new tools and, therefore, require constant improvement, taking into 
account the digital paradigm in the editing of electronic editions and creating cross-
media publishing projects.  

By the complex attribute of the information type, the nature of interaction with 
the user and the type of layout, four types of electronic publications can be singled out 
differing in approaches to the processes of layout and page makeup and requiring 
different software: 1) mono-media static editions with fixed layout; 2) mono-media 
interactive editions with fixed layout; 3) mono-media interactive editions with 
adaptive layout, and 4) multimedia interactive editions with fixed or adaptive layout. 

The innovation technologies of publication replication include digital printing 
and “print on demand”, which emerged as a result of digital printing development. 

Within the framework of the study of transformations at the communication and 
distribution stage, the paper identifies various channels for distributing the digital 
content of newspapers and magazines that ensure cross-media communication with 
readers. A model of multi-channel publication of digital newspaper and magazine 
content, corresponding to the modern realities of digital publishing industry, has been 
developed. The digital tools for popularizing books have been identified, systematized 
and described.  

The product vector of digital transformations is associated with the diffusion of 
electronic book publishing as a digital innovation, changes in the typological structure 
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of electronic publications. The paper focuses on the prospects for the development of 
cross-media book projects created at the intersection of print and digital cultures. 

The specific typological criteria (typical for electronic publications) have been 
determined and facet classification of electronic editions has been developed.  

Key words: electronic book, convergence, cross-media, multimedia, transmedia, 
multiplatform media production, digital transformations, digital business models in 
publishing. 
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