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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Видавнича галузь Східної Європи — 

унікальне середовище, яке перебуває на перетині цивілізаційних зламів. 

Складна економічна ситуація, суспільно-політичні катаклізми спонукають 

видавців до пошуку оновлених стратегій діяльності зі швидким ефектом, а 

отже, мотивують до орієнтування на трансформаційність й інноваційність. 

Остання має потужний потенціал докорінно змінювати галузь, виводячи її на 

новий рівень розвитку. Перманентна потреба переживати радикальні зміни, з 

одного боку, лякає видавців своєю непередбачуваністю, з другого — стає 

викликом, який потребує повної зосередженості на прорив. Пошук відповідей 

на ці виклики передбачає розв’язання таких теоретичних і практичних проблем: 

Нерозробленість теоретичних концепцій для осмисленого розвитку 

видавничої інноватики. Це проявляється через відсутність дефініційної бази, яка 

б дозволяла окреслити її понятійне поле; оціночних критеріїв і типологічного 

поля; класифікацій інновацій у видавничій діяльності. 

Несформованість продуманої політики інноваційного розвитку галузі. 

Несформованість ефективної стратегії розвитку видавничого комплексу і 

відсутність програми перспективного вдосконалення призводить до хаотичного 

функціонування галузі на межі виживання. Ця проблема асоціюється й з іншою: 

несформованістю систем популяризації читання та інформування населення 

про видавничий асортимент. 

Недостатньо ефективна аналітико-прогностична політика видавництв 

щодо подолання контекстозалежності і різноглибинних, різноспрямованих, 

різномасштабних викликів; дефіцит ефективних практик, креативного їх 

забезпечення проривними ідеями, які дадуть вийти на новий рівень побудови 

бізнес-моделей. 

Неусвідомлення значущості та ролі видавничих інновацій — негативна 

реалія, яка укорінюється у бізнесових концепціях подальшого розвитку галузі, 

що призводить до поступової стагнації. Недооцінка значення нововведень і 

трансформацій стримує застосування підприємствами нових конкурентних 

прийомів, продуктів, моделей поведінки та способів виробництва. 

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

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Проблематика дисертації пов’язана із науковою темою № 06БФ045-

01 «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: методологія, 

термінологія і стандарти» Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та № 11БФ045-01 «Український медійний 

контент у соціальному вимірі» згідно з планом наукової роботи Інституту 

журналістики. Робота відповідає навчальній і науковій проблематиці кафедри 

соціальних комунікацій. 

Гіпотези дослідження. У ході дослідження висунуто три гіпотези: 

1) Видавнича справа східноєвропейського регіону переживає новий етап, 

який характеризується кардинальними трансформаціями галузі, що потребують 

вироблення докорінно іншого — стратегічного, метанаративного, 
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концептуального, контекстного поля для збереження значеннєвої ємності 

видавництва та видавничої продукції у зорієнтованому на інновації середовищі.  

2) Інновації у видавничій справі сприяють трансформації видавничої галузі 

і стають важливим компонентом подальшого її ефективного розвитку, що 

підтверджує їх здатність бути не тільки джерелом існування галузі, а й 

мотиватором розвитку та інструментарієм антикризових заходів. 

3) Продуктивність кожної інновації у видавничій галузі визначається 

політичними, соціально-економічними, культурними контекстами, тож 

актуальні трансформації та інновації є контекстозалежними. 

Мета дослідження — формування теоретичної бази актуальних 

трансформацій та інноваційних детермінант видавничої галузі 

східноєвропейського регіону.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких дослідницьких 

завдань: 

 проаналізувати фахову літературу з основної проблематики дисертації, 

з’ясувати позиції зарубіжних та вітчизняних дослідників з питань теорії 

інноватики, інновацій у видавничій галузі, актуальних трансформацій 

видавничої галузі та напрямів інноваційного розвитку; 

 вивчити досвід функціонування видавничих галузей Білорусі, Польщі, 

Росії та України — з’ясувати притаманні їм проблеми, простежити 

трансформаційні процеси ринків; 

 дати визначення понять видавничі інновації, інновації у видавничій 

справі, інновації у видавничій діяльності, радикальні інновації, продакт-

плейсмент, буктрейлер, друк на вимогу, сервіс самопублікації; 

 дослідити механізми ефективного впровадження і функціонування 

інновацій у просторі видавничої галузі; 

 описати сучасні інноваційні практики видавництв східноєвропейських 

країн; 

 визначити і схарактеризувати ключові напрями інноваційного розвитку 

видавничої діяльності східноєвропейського регіону; 

 сформулювати прогнози розвитку видавничого сектору країн 

східноєвропейського регіону з урахуванням ефекту від провадження 

перспективних інноваційних видавничих практик; 

 оцінити можливості розвитку інноваційних процесів на книжковому 

ринку і перспективи їх розвитку при різних змінах ринкової кон’юнктури. 

Об’єкт дослідження — видавничий сектор країн Східної Європи 

на прикладі Білорусі, Польщі, Росії та України. 

Предмет дослідження — інноваційні детермінанти та зумовлені 

інноваціями актуальні трансформації сучасної видавничої галузі 

східноєвропейського регіону. 

Джерельна база дослідження. Теоретичною основою стали праці: 

з проблем загальної теорії інновацій (Г. Азгальдов, В. Вінокурова, 

П.Друкер, М. Кондратьєв, Ф. Котлер, С. Кузнец, К.Макконнел, К. Прахалада, О. 

Сухорукова, Б. Твісс, А. Тойнбі, Й. Шумпетер тощо); 
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з питань видавничої інноватики (І. Баренбаум, М. Галенко, О. Горлова, 

Г. Грет, Л. Гейл, Б. Гольгер, А. Іонов, Є. Канченко, Н. Кесарева, 

Я. Котляревський, С. Курашова, М. Мак-Люен, О. Мельников, Дж. Меркоскі, 

О. Микитів, В. Морохова, Б. Никифорук, Н. Передрієнко, В. Різун, 

Л. Рудакова, Д. Степанов, О. Сухорукова, В. Теремко, Дж. Томпсон, 

Н. Халякіна). 

Практичними джерелами дисертації стали результати соціологічних 

досліджень, спрямовані на виявлення особливостей розвитку видавничої 

діяльності у країнах східноєвропейського регіону та виявлення оцінки 

впровадження інновацій у видавничу галузь. Досліджено результати 

статистичних і вторинних соціологічних медіадосліджень Державної служби 

статистики України, Інституту Горшеніна, проекту Book Platform, Bibliotekarzy 

Polskich, Biblioteka Analiz, КМІС, Центру Разумкова, Левада-центра, Фонду 

«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, компаній GfK Ukraine, Research 

& Branding Group, групи «Рейтинг», Instytut książki, Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям, Книжкової палати України імені Івана 

Федорова, Российской книжной палаты, Нацыянальной кнiжной палаты 

Беларусi, Polska Izba Książki та ін. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із 1991 по 2014 р. 

Вибір цього періоду не випадковий, а зумовлений кардинальними політичними, 

економічними змінами в країнах Східної Європи, які привели до переоцінки 

цінностей, зміни бізнес-моделей. 

Територіальні межі дослідження. Дослідження ґрунтується на аналізі 

інновацій у видавничій справі Білорусі, Польщі, Росії, України із застосуванням 

досвіду видавців західноєвропейських країн — законодавців інноваційних 

практик. 

Методи дослідження. Мета і завдання дисертаційної роботи зумовлюють 

комплексний підхід до обрання методів дослідження. У процесі вирішення 

дослідницьких завдань використані такі загальнонаукові методи: порівняльний 

аналіз, типологізація та класифікація, аксіологічний метод, структурно-

функціональний метод, метод латентного семантичного аналізу, метод 

концептуального аналізу, метод детермінованого факторного аналізу, 

компаративний аналіз, наукове прогнозування.  

Крім них, у роботі використані емпіричні методи: 

 анкетування на тему «Технологічні інновації» — первинне кількісне 

репрезентативне проводились серед студентів 1-го та 4-го курсів бакалаврату 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інститут 

філології та масових комунікацій Відкритого університету розвитку людини 

«Україна»; філологічного факультету Донецького національного університету. 

Проведене у квітні 2013 р. Опитано 633 респонденти обох статей віком 18+; 

 веб-опитування на сайті http://podrobnosti.ua/voting/: «Чи читаєте ви 

книги?» (червень 2014 р. – лютий 2015 р.; 8 956 респондентів), «Як ви ставитесь 

до електронної книги?» (червень 2014 р. – лютий 2015 р.; 9 768 респондентів); 
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 фокус-групові дискусії у листопаді 2012 р. на тему «Видавничі інновації: 

ідентифікація у просторі». Учасниками фокус-груп стали студенти 4-го курсу 

бакалаврату спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Інститут філології та масових комунікацій Відкритого університету розвитку 

людини «Україна»; філологічного факультету Донецького національного 

університету; факультету філології та журналістики Херсонського державного 

університету; філологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  

 дискурс-аналіз рекламацій — зібрано 2345 відгуків інтернет-користувачів 

про читацьку активність, електронні та друковані книги, а також проведений 

дискурс-аналіз проблематики електронного книговидання в Мережі (понад 

1000 дописів). 

Наукова новизна дисертації. У результаті проведеного дослідження 

вперше: 

 узагальнено досвід впровадження інноваційних технологій у світовій 

видавничій справі на прикладі країн Східної Європи з застосування досвіду 

західноєвропейських країн, що дасть змогу створити цілісне уявлення про 

значення інновацій для розвитку видавничої галузі; 

 дано комплексне тлумачення понять інновації у видавничій справі, 

інновації у видавничій діяльності, видавничі інновації, радикальні видавничі 

інновації, продакт-плейсмент, буктрейлер, друк на вимогу, сервіс 

самопублікації; 

 обґрунтовано в межах терміносистеми теорії видавничої справи поняття 

«інновації у видавничій справі»; 

 визначено ключові напрями інноваційного розвитку видавничої 

діяльності східноєвропейських країн; 

 розроблено теоретичну концепцію інноватики у видавничій справі; 

 проведено спостереження над реаліями і проблемами сучасного 

видавничого ринку; 

 здобуто нові фундаментальні знання про контекстуальну зумовленість, 

сутнісну специфіку, когнітивні джерела і сфери застосування видавничих 

інновацій як засобу розширення можливостей видавництва; 

 напрацьовано нові підходи до становлення теорії видавничих інновацій; 

 з’ясовано детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях видавничої 

діяльності та принципи функціонування галузевих інновацій; 

Удосконалено: 

 теоретико-методологічний та емпіричний інструментарій вивчення 

інноватики як частини теорії видавничої справи; 

 термінологічну систему теорії видавничої справи; 

 теорію видавничого маркетингу. 

Набули подальшого розвитку: 

 теоретичні та практичні підходи до визначення ефективності впливу 

актуальних трансформацій на розвиток видавничої галузі; 
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 теорія аудиторії, де основний акцент зроблено на маркетингову 

орієнтованість на споживача, фрагментовану аудиторію; 

 теорія когнітивного дисонансу; 

 теорія маркетингової комунікації через розширення уявлень про 

інноваційні комунікаційні канали; 

 наукова достовірність результатів дослідження засвідчена зібраними 

емпіричними даними, представленими у вигляді діаграм і таблиць, фактичним 

матеріалом, репрезентативністю джерельної бази. 

Теоретичне і практичне значення дисертації полягає у здатності 

використати результати для розробки ефективної стратегії функціонування 

видавничої галузі в умовах глобальних трансформаційних змін і цивілізаційних 

викликів. Отримані наукові узагальнення та висновки суттєво доповнять курси: 

«Теорія видавничої справи», «Видавничий маркетинг», «Контент книжкового 

видання», «Видавничі інновації». Стануть корисними для подальших 

досліджень з видавничої справи, книгознавства. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат й 

опубліковані наукові статті, в яких викладено основні положення роботи, 

виконані здобувачем самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, викладені 

в дисертації, обговорювалися на засіданнях кафедри соціальних комунікацій та 

Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Також були представлені у вигляді доповідей та 

виступів на наукових заходах: 

Міжнародні науково-практичні конференції:  

XV Міжнародна науково-практична конференція з проблем 

видавничо-поліграфічної галузі (Український науково-дослідний інститут 

спеціальних видів друку (м. Київ), 14 березня 2012 р.); «Українські медіа 

2012: проблеми моделювання медійного контенту» (Інститут 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 5 квітня 2012 р.); «Журналістыка-2013: стан, праблемы і 

перспектывы (Белорусский государственный университет. Институт 

журналистики, 5-6 декабря 2013 г.); «Прикладні соціально-комунікаційні 

технології». ІV Міжнародна науково-практична конференція (Київський 

національний університет культури і мистецтв Інститут журналістики та 

міжнародних відносин, 1-2 листопада 2014 р.); 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції:  

Всеукраїнській науково-практична конференції «Критерії діагностики та 

методики розрахунку впливу медіа» (Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); 

«Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, 

перспективи» (Київський національний університет культури і мистецтв Інститут 

журналістики та міжнародних відносин, 24 квітня 2014 р.); Критерії діагностики 

та методики розрахунку впливу медіа. Всеукраїнська науково-практична 

конференція (Інститут журналістики Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); «Соціум. Медії. Книжність» 

Всеукраїнська науково-практична конференція (Інститут журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23-24 квітня 

2014 р.); «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, 

проблеми, перспективи» (Київський національний університет культури і 

мистецтв Інститут журналістики та міжнародних відносин, 17 квітня 2013 р.); 

«Світ соціальних комунікацій». Третій Міжнародний симпозіум (Київський 

міжнародний університет, 19 квітня 2013 р.) 

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертації 

викладено в 32 одноосібних публікаціях, в тому числі: монографія загальним 

обсягом 23,13 д. а.; 25 наукових статей у фахових виданнях, у т. ч. 5 в іноземних 

наукових виданнях; тези конференцій. Усі структурні частини дослідження 

забезпечені публікаціями. 

Структура дисертації визначена її метою і завданнями. Дисертаційне 

дослідження (загальний обсяг тексту — 488 сторінок, із них 387 сторінок 

основного тексту) складається зі вступу, чотирьох розділів, кожен з яких має 

підрозділи і висновки, загальних висновків, списку використаних джерел (512 

найменувань) і додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність та наукову новизну дослідження, 

зв'язок теми з науковими програмами і темами Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; розкрито зміст 

наукової проблеми, визначено методологічну основу й конкретні методи, 

сформульовано мету і завдання та визначено об’єкт і предмет дисертаційної 

роботи; зафіксовано джерельну базу та окреслено її теоретичну цінність і 

практичну вагомість; зазначено сферу та форми апробації висунутих на захист 

положень. 

У першому розділі «Інновації — рушій оновлення видавничого 

простору» розглядаються теоретичні концепти дослідження, з’ясовуються 

причини локалізації його об’єкта, окреслюються основні вектори інноваційного 

розвитку видавничої справи у країнах східноєвропейського регіону, 

обґрунтована методологічна основа дослідження видавничих інновацій. 

У підрозділі 1.1. «Наукова рецепція трансформацій видавничої сфери» 

на підставі статистичних джерел, даних вторинних медіадосліджень 

встановлено, що досвід розвитку видавничих ринків Білорусі, Польщі, Росії, 

України є найбільш дотичним у межах східноєвропейського регіону. Видавнича 

галузь кожної з країн протягом 1991–2014 рр. пройшла організаційно-

структурне, економічне, ідеологічне та соціоінженерне перетворення. 

Трансформації видавничих ринків розпочалися в 1990-х рр. і увиразнилися 

після початку глобальної економічної кризи 2008 р. Актуальні перетворення 

галузі зумовлені як позагалузевими процесами (демократизацією суспільства, 

глобалізацією, фінансово-економічними кризами, збільшенням ролі інтернету, 

високим рівнем комп’ютеризації суспільства), так і внутрішньогалузевими 
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(переструктуруванням видавничих процесів, новими моделями читацької 

поведінки). 

Ключовими стали такі трансформації видавничих ринків Східної Європи: 

укрупнення видавничих структур; нерівномірний територіальний розподіл 

видавництв із тяжінням до збільшення їх кількості у столиці країни і кількох 

великих містах; зміна кількісної моделі випуску друкованих видань на якісну 

модель, вплив електронного книговидання на видавничий ринок; використання 

у видавничій діяльності соціального медіамаркетингу. 

Досвід трансформацій видавничих ринків аналізованих країн різниться. 

Росія, Україна, а насамперед Білорусь, надали перевагу моделі поступового 

переходу, що передбачає необхідність тривалого відживання практик 

радянської централізованої системи, сліпе наслідування здобутків західних 

країн. Перебуваючи в ситуації дезорієнтованості, видавничі ринки 

пострадянських країн демонструють неефективність обраних моделей розвитку. 

Натомість Польща, обравши модель «шокової терапії» й здійснивши радикальні 

реформи, змогла вийти на новий рівень трансформаційного дискурсу. 

Реалії видавничих ринків країн східноєвропейського регіону засвідчують 

нагальну потребу в запровадженні інноваційних підходів до видавничої 

діяльності на основі нових моделей ведення бізнесу та новітніх науково-

технологічних знань. Йдеться про стратегічний вибір — орієнтацію на розвиток 

видавничої галузі як креативної індустрії.  

Це спонукає до генералізації напрацювань із проблематики видавничих 

інновацій. Зарубіжні колеги демонструють увагу до цього пошукового 

завдання, свідчення чого — праці Т. Стріфеса, Дж. Б. Томпсона, Н. Ховарда та 

ін. В Україні відповідну дослідницьку традицію заклав В. Різун у працях про 

автоматизовані системи у видавничій діяльності.  

Аналіз попередніх здобутків і наявних дослідницьких лакун визначив 

підхід до вивчення видавничих інновацій на засадах міждисциплінарності, а 

також спонукав до розробки комплексу теоретичних (історико-типологічний, 

класифікації й ін.) та емпіричних методів (анкетування, вторинний аналіз 

соціологічних даних, фокус-групові дискусії, веб-опитування). 

Підрозділ 1.2. «Базові теоретичні розробки явища видавничих 

інновацій у теорії соціальних комунікацій» обґрунтовує засадничий у 

дисертації підхід до видавничої інноватики: її тлумачення як чинника 

трансформації видавничої справи у креативну індустрію. Також представлена 

авторська класифікація інновацій у видавничій справі. Встановлено етимологію 

та обсяг значення лексеми «інновація». 

Ключові теоретичні знання про інновації сформульовані Й. Шумпетером, 

Ф.Котлером, Б. Санто, П. Друкером, Б. Твіссом. Економічні теорії інновацій 

представлені у працях С. Кузнеца, Й. Шумпетера, К. Фрімена, історико-

культурологічні – Дж. Бернала, П. Сорокіна, медійна теорія інновацій 

репрезентована дослідженнями Дж. Еверетта Роджерса, В. Кравцова, М. Мак-

Люена. Запропоновані теоретичні концепції інновацій мають в основі творчо-

руйнівні (П. Друкер, Ф. Котлер) або творчо-поступальні (Ж. Еллюль, Дж. 
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Еверетт Роджерс) принципи впровадження інновацій, що виявляє 

суперечливість природи інноваційного процесу. 

Поняття «інновація» має галузеву специфіку в межах теорії видавничої 

справи, тож запропоновано виокремити видавничу теорію інновацій як новий 

науковий напрям. Базовим її поняттям є інновація у видавничій справі — 

креативне рішення, що призводить до створення нового або посутнього 

вдосконалення існуючого видавничого продукту, процесу, послуги. 

Класифікуванням інновацій у загальній теорії інноватики займалися Я. Ван 

Дейк, Г. Менш, П. Завліна, О. Пригожин, Д. Степаненко, Х.Фрімен та ін., а в 

теорії видавничої справи відповідну спробу зробив В. Теремко. 

У дисертації запропонована авторська фасетна класифікація видавничої 

інноватики за п’ятьома ключовими критеріями, на підставі яких розмежовані 

інновації: 

 за інтенсивністю впровадження: еволюційні; радикальні; комбінаторні; 

 за місцем / середовищем впровадження інновації у видавничій сфері: 

комунікаційні (організаційні, структурні, управлінські, продуктні); технологічні 

(власне технологічні інновації, інноваційні технології, інноваційні сервіси); 

ринкові (дистрибуційні, промоційні); 

 за характером відповідності видавничому прототипу: первинні, замісні, 

архаїчні інновації; 

 за рівнем впровадження у видавничу галузь: базові, інтегруючі, 

псевдоінновації; 

 за впливом на видавничу галузь: прямі, непрямі, комбіновані інновації. 

У підрозділі 1.3. «Детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях 

видавничої діяльності» встановлено, що зміни соціально-політичного устрою 

та економічні кризи, цифровізація медіакомунікацій, глобалізаційні явища 

запустили й обумовили перебіг трансформацій видавничих ринків 

східноєвропейських країн. 

Здобуття державності пострадянськими країнами, глибинне оновлення 

політичної системи в Польщі, демонополізація економік, приватизація 

підприємств, розвиток малого і середнього бізнесу обумовили трансформації 

видавничих ландшафтів аналізованих країн. Фінансово-економічні кризи теж 

стали спонукою до змін: опинившись на межі виживання, найбільш мобільні 

суб’єкти видавничих галузей України, Росії, Польщі вдалися до пошуку нових 

бізнес-моделей. Однак у Білорусі проблеми в економіці спонукали радше до 

розширення на законодавчому рівні функцій і повноважень держави. 

Процеси цифровізації у видавничій галузі призвели до революційного 

оновлення виробництва, життєвого циклу книги через появу нових платформ і 

носіїв контенту, мережевих засобів комунікації.  

Серед глобалізаційних явищ, які обумовили трансформації 

східноєвропейських видавничих ринків — інтернаціоналізація, монополізація 

та глобалізація. Вони призвели до збільшення масштабів конкуренції, 

посилення тиску на національного виробника книги, водночас дозволили 

видавцям виходити на міжнародний рівень. Стратегії спорадичного поглинання 
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суб’єктів видавничої галузі призвели до ще більшої кризи галузі. Здобута 

можливість розширеного експортування видавничої продукції негативно 

позначились на білоруському та українському ринках. 

Розділ ІІ. «Комунікаційні інновації — іманентна основа креативного 

книжкового бізнесу» зосереджений на змінах у галузевих комунікаціях, суть 

яких зводиться до креативного, спрямованого на творення і співтворення, 

формату видавничої діяльності. Новітня видавнича справа, як креативна 

індустрія, переструктуровується організаційно, функціонує на засадах 

багаторівневого діалогу, продукує ментально розімкнуту книжку. 

У підрозділі 2.1. «Видавничий простір у форматі суспільного діалогу» 

акцентовано: засадничою трансформацією східноєвропейських видавництв у 

період 1991–2014 рр. є ідеологічна. Йдеться про перегляд системи поглядів 

на видавничу діяльність, наповнення її новою філософською суттю, 

принципово інакшими ідеями. 

Сучасна ідеологія книжкового бізнесу полягає в тому, що сучасне 

видавництво має дві ролі: бізнесову і культурницьку, переслідує економічні 

інтереси і здійснює культурний вплив. Синтез цих якостей дає змогу 

стверджувати: сучасна видавнича справа — творча індустрія. 

Із розпадом СРСР видавці східноєвропейського регіону отримали доступ 

до архівів, заборонених тем. Відкрилася можливість і використовувати, і 

продукувати потужний інформаційний ресурс, виробляти не просто книжку, а 

знання і смисли, які несе книжка,— форматувати суспільну свідомість 

національних держав як молодих демократій. Тут криється велика соціальна 

відповідальність видавців, які повинні усвідомлювати зазначену місію. 

Перебуваючи в межах «економіки знань», сучасні видавничі компанії 

будують свою діяльність на інноваційних цифрових бізнес-моделях.  

Сучасний медіабізнес клієнтоцентричний. У книжковій справі це 

твердження теж стало аксіоматичним: трансформації видавничих комунікацій 

у країнах Східної Європи призвели до утвердження маркетингової моделі як 

базової. 

Книжковий ринок сьогодні безмежний: глобалізований світ відкриває для 

видавців необмежені можливості для дистрибуції і промоції, але видавець 

водночас потрапляє в жорсткі умови конкуренції. 

Становлення видавничої галузі в ринкових умовах відбувається через 

реорганізацію структури видавництва, зміну форм власності, зміну алгоритмів 

та інструментів виробничого процесу. Важливе значення для змін мають 

досягнення науково-технічного прогресу, зростання запиту на оперативний 

доступ до інформації, збільшення медіаактивності населення. Відтак 

відбувається перегляд традиційних схем роботи редакцій, управлінських 

традицій, розширенням дистрибуції, створенням цікавого продукту.  

Виділено такі організаційні моделі видавництв: 

 за місцем розміщення контенту: моноплатформні (виготовлення 

видавничого продукту для однієї платформи — друкованої, або електронної) та 

мультиплатформні (зорієнтоване на широке охоплення ринку і виведення 



12 

 

видавничого продукту у різних форматах та різних формах розповсюдження 

контенту) видавництва; 

 за замкненістю виробничого циклу: класичне видавництво замкнутого 

циклу (видання проходить життєвий шлях від аналізу авторського рукопису 

через редакційну його обробку і поліграфічне виготовлення до виходу на ринок 

книгорозповсюдження); класичне видавництво відкритого циклу (для 

здійснення своєї діяльності може використовувати послуги аутсорсерів); 

аутсорсингове видавництво (займається наданням аутсорсингових послуг); 

аутсорсингове хмарне видавництво (алгоритм видавничої діяльності 

здійснюється за моделлю повного або часткового заміщення виконавців 

виробничого процесу аутсорсерами, причому додрукарська підготовка видання 

здійснюється автором самостійно традиційним шляхом або через онлайн-

конструктори, розміщені на сайті видавництва). 

Підрозділ 2.2. «Інноваційний діалог видавництва із читачем» 

тематично зосереджений на комунікаційних стратегіях та актуальних моделях 

поведінки видавництва в діалозі з читачем, їхніх мережевих комунікаціях. 

Ефективність роботи видавництва сьогодні великою мірою залежить від 

його комунікаційної політики, спрямованої на налагодження й підтримку 

зв’язку з читачем. Ця політика розглядається через комунікаційні стратегії: 

залучення, заохочення, протягування тощо. 

Інструментарієм втілення цих стратегій є: персоналізовані повідомлення з 

разовою чи систематичною спонукою до зворотного зв’язку, тематично й 

ідейно марковані повідомлення, стороння думка як незаангажований канал 

отримання інформації, текстові, зображальні та аудіальні символи 

(скетчноутінг, інтерактивна інфографіка, анагліф). 

Системна комунікація з читачем призводить до створення й сприйняття 

читачем сильного видавничого бренду, що стає вирішальним у споживчих і 

купівельних практиках. Саме таким стратегічним шляхом здобули успіх книги 

про Гаррі Поттера видавництв «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Media Rodzina» та 

«Азбука-Аттикус», серія книг про Лунтика видавництва «Эгмонт Россия», серія 

книг Lego Ніндзяго видавництва «Эксмо» та «Wydawnictwo Ameet». 

Виведено моделі комунікаційної поведінки видавництва у взаємодії з 

читачем: 1) комунікаційний вакуум (мінімальна комунікаційна ініціатива й 

активність видавництва); 2) комунікаційний дисонанс (неконгруентність 

комунікаційних посилів видавництва очікуванням й потребам читача); 

3) комунікаційна взаємодія (продуктивний діалог видавця і читача). 

Підтримка зворотного зв’язку з читачем відбувається через два основні 

канали: позамережеві та мережеві, тобто традиційними маркетинговими 

способами чи з використанням новітніх інтернет-технологій. 

Узагальнено три типи мережевих комунікацій: 1) комунікація відбувається 

за схемою комунікатор-видавець або комунікатор-розповсюджувач впливає на 

адресата-читача; 2) комунікатор-читач і адресат-читач; 3) комунікатор-читач і 

адресат-видавець або адресат-книгорозповсюджувач. Різноманітність 

мережевих комунікацій призводить до витворення книжкового дискурсу, який 
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містить повідомлення-відгуки, повідомлення-рекламації, повідомлення-репліки 

тощо, забезпечуючи книжці численні інтерпретації. 

У підрозділі 2.3. «Інноватика книжкового продукту» йдеться про те, що 

в контекстах соціально-політичних, економічних, культурних перетворень, які 

відбулися в Україні, Білорусі, Росії, Польщі в 1991-2014 рр., книжка набула 

нового смислообразу та функціональності. 

На підставі проаналізованих її нових ментальних якостей виділено новітні 

соціально-гуманітарні виміри книжки: 

 книжка — носій гуманітарних цінностей: в умовах агресивного 

інформаційного середовища т. зв. «чорної культури», потужно трансльованої 

каналами ТБ та Інтернету, вона залишається на гуманітарних позиціях, слугує 

вихованню і культурному поступу людини; 

 книжка — чинник становлення громадянського суспільства: її контент 

працює на вироблення і засвоєння основних громадянських прав і обов’язків, 

моделей поведінки громадян як членів суспільства; 

 книжка — гарант національної ідентичності, адже через книговидання 

зберігаються традиційні культурні цінності, а водночас й оновлюються; вона 

створює «ментальну мапу» нації, задає принципові орієнтири читацьким 

аудиторіям, що важливо з огляду на посилення «інформаційних війн»; 

 книжка — головний аналітичний продукт, носій апробованих знань, 

необхідних для становлення конкурентоздатного інформаційного суспільства; 

 книжка — джерело практичної інформації, необхідної для конкретних 

аудиторій. 

Інноваційна книжка має комунікаційний дизайн: її зовнішній образ 

промовистий, ментально виразний, концептуальний. Як матеріальний об’єкт, 

така книжка об’єднує джерело (видавничу концепцію), повідомлення (смисли 

тексту) і читача (інтерпретатора повідомлення). 

Сучасні дизайнерські пошуки передбачають експериментування з 

нестандартними форматами і формою книжкових видань (покетбук, фліпбук, 

книжка-конструктор, книжка-пазл, книга-магніт), пропонують альтернативні 

рішення щодо витратних матеріалів (книги-скульптури, їстівні книги) тощо. 

Третій розділ «Трансформації виробництва і технологічні інновації 

у книжковій справі» присвячений розгляду інноваційних книжкових 

продуктів, технологій і сервісів, що докорінно змінюють традиційні видавничі 

процеси, галузеві комунікації і читацькі практики. 

У підрозділі 3.1. «Інноваційні книжкові продукти як альтернатива 

традиційній кодексній формі» розглянуто електронні, інтерактивні та звукові 

видання з погляду притаманної їм новітньої матеріальної, а водночас 

епістемологічної суті. 

Зростання популярності електронних видань обумовлене не тільки 

швидкими темпами розвитку науково-технічного прогресу, а й кризою читання, 

прискоренням життєвого темпоритму, урізноманітненням практик дозвілля. 

Серед численних дослідників (І. Баренбаум, Р. Гіляревський, Р. Дарнтон, 

В.Теремко та ін.) конфлікту традиційної кодексної та електронної книги 
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консенсусу щодо перспектив і наслідків електронної книги як інноваційного 

продукту наразі не досягнуто. 

У дисертації електронне видання витлумачена як джерело знань, 

ментально конгруентне сучасному читачеві. Вона має для нього низку переваг: 

транспортабельність файлу, можливості швидкого доступу без прив’язки до 

місцевості, переходу і пошуку в межах усього контенту тощо. Є й переваги для 

видавців, насамперед економічного характеру: відсутні витрати на друкування і 

додруковування видання, можливість надавати додаткові супутні послуги 

(отримання права на ознайомлення з анотаціями, відгуками, коментарями) та ін. 

Усвідомлюючи це, східноєвропейські видавці поступово набуваються досвіду й 

удосконалюються в практиках підготовки електронної книги.  

Революційним за суттю видавничим продуктом, що з’явився в період 

1991–2014 рр. на східноєвропейському видавничому ринку, є інтерактивні 

книжки (друковані, електронні, мультимедійні), концептуально спрямовані на 

налагодження взаємодії між автором і читачем, книгою і читачем. 

Поняття «інтерактивність книжки» інтерпретовано в трьох ключових 

аспектах: ідеологічному (максимізація споживчого вибору медіатекстів, 

представлення книги як водночас джерела інформації, розваг і мотиватора 

відчуттів), техніко-технологічному (можливість читача обирати формати 

перегляду текстів, зображень, відео-, аудіоелементів), стратегічному 

(спростування уявлення про книгу як обмежене рамками авторського тексту 

джерело знань, надавання додаткових матеріалів з метою розширення або 

пояснення основного тексту). 

Узагальнено способи досягнення інтерактивності книжок: нестандартна 

конструкція книжки; використання різних витратних матеріалів у процесі 

створення книжкового блоку; електронних модулів (світло, звук, зображення, 

відео); використання світлочутливих фарб, тактильних вклейок та ін. 

Визначено активні елементи електронного інтерактивного видання: 

перехід за посиланням; відкриття прихованого фрагмента; показ зображення; 

відображення підказки; використання тестування; застосування ігрового 

елемента та ін. 

Досліджено звукове видання як форму видавничої продукції, яка змінює 

уявлення про суть книги і з погляду видавця, і з погляду читача (видавець 

постає перед викликами нової концепції книги, а читач перетворюється на 

слухача). Статистичні показники та власне дослідження асортименту 100 

інтернет-магазинів засвідчили зниження попиту на звукові книги на видавничих 

ринках Східної Європи та виявили, що найбільшою популярністю 

користуються аудіокниги сучасних прозаїків, класична література, а також 

навчальні видання та дитяча література. 

Загалом східноєвропейський регіон не демонструє стрімкого зростання 

ринку звукових книг як за кількісними показниками, так і за споживацькою 

зацікавленістю. Найбільш динамічним він є у Польщі. 

У підрозділі 3.2. «Інноваційні технології та оптимізація 

книговиробництва й книгочитання» йдеться про досвід застосування 

суб’єктами видавничої справи східноєвропейського регіону новітніх способів 
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передавання даних, зумовлені дигіталізацією трансформації книговиробництва 

й книгочитання. 

Виділено ключові технології роботи з даними: технології передавання 

даних, технології зберігання даних, технології обробки даних. 

Досліджено вплив комп’ютерних видавничих технологій на виробничий 

процес. Встановлено, що у період 1991–2014 рр. видавнича галузь 

східноєвропейського регіону пройшла такі етапи комп’ютеризації: 

1) застосування настільних видавничих систем для обробки текстової 

інформації; 2) розширення можливостей через оброблення кольорових, чорно-

білих ілюстрацій, роботу з графічними образами; 3) верстання та веб-верстання 

видань. Унаслідок застосування комп’ютерних видавничих технологій 

трансформувався редакційно-видавничий процес, співпраця автора і редактора, 

видавництва і друкарні, видавництва й аудиторії тощо. 

У поліграфічному виробництві найбільш інноваційними стали процеси 

розширення способів друкування. Із 2000-х рр. активного розповсюдження 

набуло цифрове друкування, що кардинально змінило алгоритм додрукарської 

підготовки, виключивши з ужитку фоторепродукційний та експонувальний 

процеси — на зміну технології «computer-to-plate» прийшла технологія 

«computer-to-print». Відтак постала «оперативна поліграфія» з її моделлю 

термінового виконання замовлення і робочого циклу за схемою 24/7 

(цілодобово і повний тиждень). 

Встановлено, що поява портативної електроніки трансформувала 

видавничий ринок. Читач отримав новий мобільний канал доступу до 

інформації та управління нею. Видавець — нову платформу для відтворення 

контенту, зручну за своєю мобільністю, ергономічністю та затребуваністю 

серед споживачів. Пристрої портативної електроніки можуть виконувати 

обробку, зберігання і передавання інформації, відтворення видань для 

перегляду читачем, програвання аудіофайлів. Пристрої портативної електроніки 

спричинилися до креативних видавничих ідей й активізували потребу в читанні. 

У підрозділі 3.3. «Інноваційні сервіси у видавничій сфері» розглянуто 

видавничі інноваційні сервіси, що мають на меті вдосконалити й мобілізувати 

виробничий процес та запропонувати альтернативні способи авторської 

самореалізації (сервіси «друк на вимогу», самопублікації).  

Термін «друк на вимогу» багатозначний: 1) вживається на позначення 

технології поліграфічної галузі, що є різновидом оперативної поліграфії; 2) на 

позначення сервісу у видавничій галузі, що зорієнтований на друк за фактом 

замовлення. Для виявлення розповсюдженості сервісу «друк на вимогу» 

проведене дослідження асортименту східноєвропейських інтернет-магазинів, 

що дає підстави стверджувати недостатність асортименту видань на вимогу.  

Досліджено сервіс «самопублікації» як нову модель ведення бізнесу. 

Проаналізовано моделі діяльності, сервісні пакети, функціональні особливості, 

специфіку роботи з авторами основних світових сервісів самопублікації: 

AuthorHouse, Author Solutions, Kindle Direct Publishing та Kindle Kids’ Book 

Creator, СамоЛит та ін. 
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Інноваційні технології дали змогу створити продуктивне середовище для 

безпосередньої взаємодії автора і читача, з можливостями реалізації авторських 

амбіцій і творчих планів.  

Четвертий розділ «Ринкові інновації в контекстах соціально 

орієнтованого видавничого бізнесу» обсервує видавничий ринок як у сучасній 

площині, так і прогностичній. 

У підрозділі 4.1. «Дистрибуційні інновації» досліджені книжкові клуби 

та книжкові інтернет-магазини — інноваційні ринкові явища, які постали як 

компенсаторні заходи — у зв’язку з руйнуванням у 1990-х рр. системи 

книгорозповсюдження, дефіцитом торговельних площ, низьким насиченням 

регіонів книгою, а з подальшою дигіталізацію комунікацій виявилися не тільки 

життєспроможною, а й перспективною формою дистрибуції книжкової 

продукції. Адже ці новітні дистрибуційні інновації виявилися соціально 

орієнтованими — спрямованими як на конкретного клієнта, так і здатними 

працювати на великих цільових аудиторіях. 

Для книжкового клубу ключові потреби та інтереси клієнта — центр 

стратегічних пріоритетів. Тож книжкові клуби вдаються до стратегії 

заохочення: мотивування читачів розіграшами і спеціальною ціною, знижками, 

зустрічами з письменниками, можливістю першими придбати книгу 

улюбленого автора. Цьому сприяє застосування й іншого інструментарію для 

контакту з клієнтами: на сайті (форум, інфоцентр, коментарі), у каталозі (форма 

рекламацій), у фірмових магазинах (книга відгуків, кул-центр). Втім, 

зазначений функціонал не перетворюється на полігон для визначення 

уподобань і потреб читачів. 

За типом продукції книжкові клуби поділено на два види: універсальні 

(«Клуб сімейного дозвілля» (Україна), «Клуб Любителей Книги» (Білорусь), 

«Swiat książki» (Польща)) та спеціалізовані («Клуб Уолта Діснея» — дитяча 

художня література за мотивами мультфільмів Уолта Діснея (Україна), «Klub 

Książki Militaria» — книги на військову тематику (Польща)). У відсотковому 

співвідношенні в Україні та Росії переважають універсальні книжкові клуби; в 

Польщі діють книжкові клуби обох типів. 

У період 1991–2014 рр. в Україні, Росії, Білорусі, Польщі спостерігається 

зменшення кількості стаціонарних точок продажу книг; водночас констатується 

постійне збільшення кількості книжкових інтернет-магазинів. Серед останніх: 

«Mystery.by» (Білорусь), «ЛитРес» (Росія), «Yakaboo» (Україна), «Świat książki» 

(Польща). Найважливішим чинником цієї трансформації стало швидке 

збільшення кількості користувачів мережі Інтернет. 

Книжкові інтернет-магазини сьогодні пропонують книги різної тематики, 

жанрів, різними мовами, а також супутні товари, які поступово стають суттєвою 

частиною продажів. Вони функціонують і як тематично універсальні, так і 

спеціалізовані. 

Успішність онлайн-проекту залежить від багатьох факторів: швидкості 

завантаження сторінки, ефективності і мобільності пошукової системи, 

сумісності з різними браузерами та програмним забезпеченням, безпекою 

користування і збереження персональних даних. Натомість перепоною розвитку 
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стає погано налагоджений робочий процес. Тож філософія продажів в інтернет-

магазинах полягає в пропонуванні максимально комфортних для споживача 

послуг. 

У підрозділі 4.2. «Промоційні інновації» розглянуто інноваційні шляхи 

просування книжкової продукції, а саме рекламні інноваційні промоції (продакт 

плейсмент, буктрейлер) та мережеві видавничі промоції. Їх евристична і 

практична актуальність зумовлена дисонансом, який демонструють видавничі 

ринки Білорусі, Росії та України — між декларованими кількісними 

показниками виданої продукції і недостатнім арсеналом заходів з її 

популяризації серед читачів. 

Продакт плейсмент — новий жанр прихованої реклами, що 

використовується для завуальованого передавання повідомлень рекламного 

характеру з метою психологічного впливу на людину для просування товарів чи 

послуг у засобах масової комунікації. 

У видавничій галузі ця унікальна технологія управління масовою 

свідомістю і купівельною поведінкою людей може бути використана і як спосіб 

рекламування невидавничої продукції, і як спосіб інформування про видавничу 

продукцію. Перший напрям поступово впроваджується в бізнесову практику 

країн східноєвропейського регіону (видавництвами «АСТ», «Эксмо», 

«Астрель», «Харвест», «Росмен-Пресс», «Фолио», «Питер»), тоді як другий 

залишається малопоміченим. Аналіз сучасних творів засвідчив, що прихована 

реклама найчастіше трапляється в масовій та дитячій літературі, менше — у 

навчальній. 

Здійснено поділ літературного продакт плейсмент за типом інтегрованості 

в текст, відповідно до якого виокремлено три види повідомлень: 1) повністю 

інтегроване — рекламне повідомлення є внутрішньотекстово інтегрованим з 

метою розчинення в сюжеті; 2) частково інтегроване — рекламне повідомлення 

розміщене в заголовковому комплексі твору; 3) неінтегроване — рекламне 

повідомлення має позатекстове розміщення. 

Буктрейлер — відеоролик, створений з метою ознайомлення аудиторії 

з конкретною видавничою продукцією через її візуалізацію. 

Польська та російська видавничі практики демонструють позитивну 

динаміку використання цього різновиду відеореклами. У Росії буктрейлери 

розміщуються, крім відеохостингів та соціальних мереж, ще й на ресурсах 

провідних видавництв («Эксмо», «Азбука», «Махаон»). Натомість у Білорусі та 

Україні видавці скептично ставляться до потенційних можливостей цієї 

інновації.  

Виділено мережеві канали комунікування з читачем через соціальні мережі 

і спеціалізовані соціальні мережі. Соціальні мережі — платформи, онлайн-

сервіси або веб-сайти, призначені для налагодження, відображення та 

організації соціальних взаємин. Новітня форма реалізації активної позиції 

постала з впровадженням технологічної моделі Web 2.0. 

Проникнення соціальних мереж на ринок країн східноєвропейського 

регіону спричинило появу нового маркетингового інструменту для просування 

підприємства, продукції. Сучасні видавництва та книготорговельні організації 
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країн східноєвропейського регіону представлені в соцмережах неоднаково, 

найбільшу зацікавленість цим інноваційним сервісом демонструють 

представники бізнесу з Польщі та Росії, найменшу — Білорусі. 

Найчастіше видавничі організації використовують такі інструменти 

просування в соціальних мережах: соціальні плагіни (кнопки «Like», «Мені 

подобається», блоки коментарів, кнопки переходу на різні сайти з 

використанням аккаунтів у соціальних мережах), групи за інтересами 

(наприклад, в «Однокласниках» існують близько 50 груп книгоманів), 

спільноти (основний інструмент просування соціальної мережі ВКонтакті, де 

видавництво має приділяти особливу увагу просуванню бренда, автора, серії, 

окремої книги), таргетована реклама, система відгуків та ін. 

Підрозділ 4.3. «Перспективні моделі книговидавництва в розрізі 

актуальних галузевих проблем і трансформацій» осмислено перспективні 

концептуальні підходи до книговидання та розроблені відповідні моделі роботи 

видавництв із книгою як товаром. Також виявлені проблеми і дисбаланси, які 

заважають впровадженню інновацій у видавничі практики і стримують 

трансформації галузі. 

Видавничі практики східноєвропейських країн, передовсім 

пострадянських, демонструють певну відданість успадкованій із радянських 

часів моделі «Книга як апріорі затребуваний продукт», заснованій на 

переконанні, що будь-яка видана книга має шанс знайти свого читача. Цей 

антимаркетинговий підхід сьогодні безперспективний. 

На підставі вивченого досвіду лідерів галузі та існуючих у ній трендів 

розроблено перспективні моделі книговидавництва: 

 «Унікальна книга» — передбачає інтерпретацію книги як унікального 

продукту; 

 «Книга — інформаційний привід» — випуск книги як інформаційний 

привід (приналежність її до лінійки продукції певного бренду або її виняткова 

інформаційна чи естетична важливість); 

 «Популярна книга» — витлумачення книги як популярного продукту, 

адресованого масовому читачеві, на підставі трендбрендової філософії. 

Стримуючими для розвитку видавничої галузі східноєвропейського 

регіону факторами є нерозв’язані проблеми і негармонізовані дисбаланси. 

Серед найважливіших галузевих проблем: зменшення попиту на друковану 

книгу, низький попит видавців на технологічну модернізацію, труднощі роботи 

з різноформатним контентом та ін. 

Виділено і проведено компаративний аналіз галузевих дисбалансів, які 

суттєво впливають на мобільність і ефективність видавничого ринку: 

законодавчі (податковий, митний, правовий, законодавча база щодо 

фінансування бібліотек); структурні (диспропорції між кількістю видавців і 

розповсюджувачів видавничої продукції, їх територіальна розпорошеність, 

між кількістю виданої продукції та асортиментом книгорозповсюджувачів та 

ін.); комунікаційні (відсутність сайтів видавництв або неактуальність 
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розміщеної там інформації, неврахування реальних читацьких запитів та 

потреб та ін.). 

 

ВИСНОВКИ 
 

Комплексне дослідження явища інноваційних детермінант і 

трансформаційних процесів східноєвропейського регіону дає підстави зробити 

такі висновки: 

1. Упровадження концептуально нових ідей у творення різножанрової 

друкованої, електронної і трансмедійної продукції вже сьогодні детермінує й 

має потенціал детермінувати в подальшому як цілий ландшафт світового 

видавничого ринку, так і функціонування окремих його суб’єктів. 

Становлення інноватики відбувалося еволюційно. Розпочавшись із 

уведеного Й. Шумпетером поняття «нових комбінацій» на позначення 

принципово нових процесів в економічному розвитку, що співіснують із 

старими, інноватика поступово оформилася в галузь знань про сутність 

інноваційної діяльності, організацію та управління інноваційними процесами. 

На сьогодні засадничими для її осмислення є концепції Й. Шумпетера, 

П. Друкера та Ф. Котлера, праці яких акумулюють ключові її положення, 

зокрема тлумачення її як прориву на новий рівень у певній суспільній царині. 

Теоретичної й практичної рефлексії потребують також історико-

культурологічні концепції П. Сорокіна, теорії економічного розвитку через 

інновації Й. Шумпетера та Б. Твісса, теорія «дифузії інновацій» Дж. 

Еверетта Роджерса. 

Здійснено й певні розрізнені кроки до розробки видавничої інноватики. 

Теорія масових комунікацій М. Мак-Люена, теоретична модель 

автоматизованих редакційно-видавничих систем В. Різуна, концепція інновації 

як стратегії функціонування видавничого ринку В. Теремка, концепція 

трансформації книговидання в цифрову епоху Дж. Б. Томпсона, теорія 

медіадиверсифікації і концепція електронної книги Р. Дарнтона, концепція 

книги як історії технологій Н. Ховарда, праці М. Галенко, Л. Зіміної, 

Я. Котляревського, С. Курашової, Д. Степаненко теж є підґрунтям для цілісного 

дослідження видавничої інноватики. 

2. Східноєвропейський регіон — це геополітичне поняття, вжите на 

позначення зведеного кластера, що формується завдяки неоднорідному 

об’єднанню сукупності 10 підкластерів-країн: Білорусь, Болгарія, Чеська 

республіка, Угорщина, Польща, Республіка Молдова, Румунія, Російська 

Федерація, Словаччина, Україна. 

Попри існування спільних рис у розвитку видавничої галузі, 

східноєвропейський регіон не є гомогенним за відповідним досвідом — 

спостерігаємо унікальні особливості видавничих ринків його країн і шляхів 

впровадження інновацій. Це спонукало на підставі вивчених статистичних 

матеріалів виокремити для дослідження найбільш дотичні за досвідом 

видавничі ринки таких країн, як Білорусь, Польща, Росія, Україна із 
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застосуванням досвіду країн Західної Європи та США, які є законодавцями 

інноваційних практик. 

Видавнича галузь кожної з аналізованих країн східноєвропейського 

регіону демонструє низку галузезмінних актуальних трансформацій, які суттєво 

впливають на її розвиток. Проте в кожній країні явища і процеси монополізації, 

інтернаціоналізації, диверсифікації бізнесу, різноформатної конвергенції, 

транснаціоналізації, цифрової революції перебігають з різною інтенсивністю. 

3. Новий етап формування видавничої справи східноєвропейського регіону 

(на прикладі Білорусі, Польщі, Росії, України) розпочався у 1990-ті рр. і був 

пов’язаний зі зміною суспільно-політичних устроїв країн (Оксамитові 

революції 1989 р. та розпад СРСР у 1991 р.), що призвело до трансформацій 

макроекономічної моделі регіону, національних економік, зокрема переходу від 

планового розвитку до конкурентоорієнтованих ринкових моделей. 

Лібералізація системи централізованого управління (розпочата ще в 1980-і рр.) 

була розширена упровадженням механізмів приватизації підприємств, зокрема 

й у галузі книговидання та книгорозповсюдження, спонукою до економічної 

активності населення, в тому числі й спрямованою на започаткування нових 

видавничих структур. 

На початок 1990-х рр. припало й інтенсивне впровадження технологічних 

новацій: комп’ютеризації, поширення Інтернету, що розпочало відлік нового 

етапу розвитку видавничого ринку східноєвропейського регіону. 

4. Інновації у видавничій справі — впровадження новацій у діяльність 

суб’єктів видавничого ринку, результатом чого є створення або вдосконалення 

продукту, сервісу, виробничого процесу, способу розповсюдження. 

Від зазначеного кореневого поняття теорії видавничої інноватики 

розбудовується гніздо понять, конкретніших за обсягом значення: радикальні 

інновації; організаційно-структурні інновації, продуктні інновації, 

дистрибуційні інновації, промоційні інновації та ін. 

Значення інновацій для видавничої галузі полягає в тому, що вони 

запускають її трансформації, діють як каталізатор подальшого ефективного 

розвитку, а в умовах системної суспільної кризи виступають основою 

продуктивного інструментарію антикризових заходів. Таким чином, інновації у 

видавничій справі — це не тільки джерело виживання галузі у складних 

суспільних умовах, а й чинник набуття нею економічної сталості та потенціалу 

зростання. 

Залучення арсеналу інновацій у щоденні практики видавництв, 

поліграфічних підприємств, книготорговельних фірм зумовлює збереження 

їхньої значеннєвої ємності як суб’єктів видавничого ринку і внаслідок набуття 

конкурентної переваги спричинює закріплення на лідерських позиціях, 

зміцнення бренду, розширення аудиторії, капіталізацію бізнесу. 

5. У дисертації запропонована авторська фасетна класифікація видавничої 

інноватики, яка дозволяє комплексно та в різних площинах осмислювати 

трансформації видавничої галузі. Розрізнено інновації: 

 за інтенсивністю впровадження: еволюційні; радикальні; комбінаторні; 
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 за місцем / середовищем впровадження у видавничій сфері: комунікаційні 

(організаційні, структурні, управлінські, продуктні); технологічні (власне 

технологічні інновації, інноваційні технології, інноваційні сервіси); ринкові 

(дистрибуційні, промоційні); 

 за характером відповідності видавничому прототипу: первинні, замісні, 

архаїчні;  

 за рівнем впровадження у видавничу галузь: базові, інтегруючі, 

псевдоінновації; 

 за впливом на видавничу галузь: прямі, непрямі, комбіновані інновації. 

6. У видавничій справі східноєвропейського регіону періоду 1991–2014 рр. 

інноваційні процеси характеризувалися різною інтенсивністю впровадження, 

тобто мірою і темпами проникнення відповідних новацій у структури 

видавничої, поліграфічної та книготорговельної діяльності, а також 

кардинальністю спричинених змін: спостерігалися еволюційні, радикальні та 

комбінаторні інновації. Перші (еволюційні) підпорядковані суспільним 

потребам, технологічним можливостям галузі і проявляються в поступовому 

оновленні. Другі (радикальні) мають коротший інноваційний лаг (період між 

появою новації та її освоєнням) і викликають глибинні трансформації базових 

елементів видавничої справи. Треті (комбінаторні) передбачають 

зорієнтованість на якісні кардинальні зміни, які не набувають системного 

характеру. 

Найбільш орієнтованими на радикальне оновлення галузі виявилися 

видавничі ринки Польщі та Росії, де спостерігається рішуча відмова від 

попередньої моделі ведення бізнесу та постійне експериментування з новітніми 

інструментами й механізмами («WSiP», «Wolters Kluwer», «Świat książki», 

«АСТ», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер»). Водночас у видавничій 

галузі Росії певні суб’єкти підприємницької діяльності працюють за старими 

моделями. В Україні спостерігаємо відсутність системного впровадження 

інновацій, хаотичність і спорадичність, що посилює процеси стагнації, а 

зумовлено це домінуванням комбінаторних інновацій, вибірковістю або 

відторгненням їх впровадження. Білоруські видавці, поліграфісти та 

книгорозпосюджувачі найбільше законсервували попередні моделі діяльності, і 

демонстровані ними зміни є еволюційними й поодинокими. 

7. За місцем впровадження у видавничій сфері інновації поділяються на 

комунікаційні, технологічні та ринкові. Цей комплекс змін обумовлює як 

актуальні трансформації ландшафту східноєвропейського видавничого ринку, 

так і тенденції його розвитку. 

Новації, пов’язані з трансформаціями кадрових, організаційних, 

управлінських, функціональних моделей, комунікаційних форматів взаємодії 

видавництв, друкарень, книжкових мереж і магазинів, суб’єктів видавничої 

справи і читачів, інтерпретації видавничого продукту в суспільстві — це 

комунікаційні інновації. 

У період 1991–2014 рр. видавнича справа у Східні Європі набула нової 

ідеології — перетворилася в креативну індустрію. Її функціональна парадигма 
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зводиться до двох базових ролей: бізнесової і культурницької, що покладає на 

суб’єктів подвійну соціальну відповідальність перед суспільством: в 

економічній площині та ментальній. 

Як креативна індустрія, видавнича галузь виробляє книжкові продукти й 

породжує смисли. Вона розвивається разом із становленням інформаційних 

суспільств, «економіки знань» в Україні, Білорусі, Росії та Польщі, 

підхоплюючи всі нові тренди дигіталізації й водночас просуваючи їх. 

Суб’єкти видавничої справи із Східної Європи потрапляють у конкурентне 

середовище глобального світового ринку, здобуваючи на ньому великі 

можливості й не менші виклики.  

Видавнича галузь зазнала докорінних змін через структурно-організаційне 

переформатування. Завершилася монополія держави щодо стратегії розвитку 

видавничої галузі — на сучасному етапі видавництво сприймається як суб’єкт 

ринкової діяльності й не підпорядковується тотально державі. Розширилися 

можливі варіанти форми власності підприємств: від тільки державної до 

державної, приватної, колективної тощо. Постійно трансформуються моделі 

організації видавничої діяльності: від традиційної радянської багатовідділової 

редакції замкнутого циклу до конвергентної редакції та маленького 

видавництва зорієнтованого на аутсорсингову модель співпраці до автора-

видавця чи видавництва творчої майстерні.  

Продуктні інновації пов’язані з новими концептуальними інтерпретаціями 

видавничого продукту як цілісної змістоформи (ґештальту, смислообразу). Із 

контентного погляду йдеться про концептуальне розширення тематичної 

палітри, залучення раніше заборонених тем і сюжетів, ідейних акцентів, що 

визначено як здобуттям державності аналізованими країнами, зміною в них 

політичних систем, так і запитами, інформаційними інтересами ціннісно 

диференційованої читацької аудиторії. Із дизайнерського погляду продуктні 

інновації полягають у практичній реалізації концепції комунікаційного 

дизайну — творення комунікаційно активного образу книжкового продукту, 

здатного до інтеракцій з читачем на рівні перцептивно чітких форматів, 

композицій, матеріалів, технологій тощо. 

8. Технологічні інновації — зміни, викликані впровадженням досягнень 

науково-технічного прогресу; технологічне переоснащення галузі, що 

призводить до генерування нових продуктів і цінностей, підходів до процесу 

творення книги. 

Технологічні інновації у книжковій справі породжують новітні технології 

творення і дистрибуції книжки, клієнтські сервіси, інноваційні книжкові 

продукти.  

Поява електронних видань, інтерактивних видань, звукових видань — 

принципово нових видавничих продуктів змінила уявлення про книгу: вона 

постала мобільною, креативною і зручною в користуванні. Зміна матеріальної 

суті спровокувала зміну епістемологічної суті книги: її контент почав 

апелювати до різних органів чуття, діяти на свідомість кліпово, фрагментарно, 

задаючи нові формати сприйняття й осмислення інформації. 
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Затребуваним такий продукт виявився на ринках Польщі, Росії та України, 

тоді як білоруський ринок виявив найменший сплеск активності видавців та 

інтерес читачів. 

Новітня евристична суть книги найбільшою мірою проявилася в 

інтерактивності, яку інтерпретовано в трьох ключових аспектах: 

ідеологічному — максимізація споживчого вибору медіатекстів, представлення 

книги як водночас джерела інформації, розваг і мотиватора відчуттів; техніко-

технологічному — можливість читача обирати формати перегляду текстів, 

зображень, відео-, аудіоелементів; стратегічному — спростування уявлення про 

книгу як обмежене рамками авторського тексту джерело знань, надавання 

можливостей читачеві отримувати додаткові матеріали, які можуть 

розширювати або пояснювати основний текст. 

Суттєвий вплив на видавничий ринок мали інноваційні технології —зміни 

складників процесу творення друкованого продукту без зміни основної 

технології виробництва. 

Запропонована класифікація інноваційних технологій за критерієм їх 

застосовування у видавничій практиці: технології передавання даних, 

технології портативної електроніки, комп’ютерні технології. 

Зазначені технології суттєво вплинули на функціонування галузі: 

змінилися виробничі процеси після впровадження комп’ютерних технологій у 

видавничу галузь; спростилися процеси виготовлення видавничого продукту, 

збільшилися технологічні можливості для обробки текстової і графічної 

інформації; змінилися способи друкування й створення конкретних видавничих 

продуктів (книги з доповненою реальністю, електронні видання); відбувся 

перерозподіл функціональних обов’язків співробітників видавництв і друкарень 

тощо. 

До трансформацій східноєвропейського видавничого ринку спричинилося 

поширення портативної електроніки — різноформатних електронних пристроїв, 

що мають зручний до користування формфактор і здатні до автономного 

функціонування (лептопів, планшетів, смартфонів, електронних книг тощо). 

Кожен із таких пристроїв може виконувати обробку, зберігання і передавання 

інформації, відтворення видань для перегляду читачем, програвання 

аудіофайлів, що відкрило видавцям простір для нових каналів надавання 

контенту читачеві. З іншого боку, розповсюдження книжкового контенту в 

пострадянських країнах наражається на проблему несанкціонованого 

копіювання й розповсюдження відповідних файлів. Також невирішеною 

залишається проблема сумісності платформ: в умовах східноєвропейського 

ринку, де відсоток власників Apple iPad та Apple iPhone є низьким, такі проекти 

часто є ризикованими. 

Нові інноваційні сервіси (друк на вимогу та сервіс самопублікації) 

виявились недостатньо затребуваними видавцями, водночас викликали 

зацікавлення серед книгорозповсюджувачів та авторів. 

9. Ринкові інновації — зміни, пов’язані з освоєнням нових сфер і способів 

реалізації та просування видавничого продукту, а також створенням 

принципово нових ринків. 
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Трансформації східноєвропейського видавничого ринку відбулися 

насамперед через його переорієнтацію на маркетингові практики, задоволення 

потреб читачів, а водночас на виховання читацьких смаків і розвиток читацької 

культури. Зазначений поворот пов’язаний із застосуванням дистрибуційних і 

промоційних інновацій. 

Дистрибуційні інновації — це нові та кардинально оновлені способи 

продажу видавничої продукції, що постали внаслідок руйнування 

централізованої системи книгорозповсюдження і виникнення потреби в 

дистанційних покупках книжки в умовах дигіталізації медіакомунікацій. 

Найбільш перспективними інноваційними способами книгорозповсюдження є 

книжковий клуб та книжковий інтернет-магазин. Більше застосування на 

видавничих ринках України, Білорусі, Росії та Польщі здобула друга інновація, 

що можна пояснити відносно простішим інструментарієм реалізації проекту 

книжкового інтернет-магазину. 

Книжковий клуб, як дистрибуційна інновація, заснований на ідеї 

гуртування кола читачів, котрі мають спільні інтереси, постійно цікавляться 

книжковими новинками, зацікавлені в зустрічах з авторами і видавцями. 

Регіональна особливість видавничого східноєвропейського ринку — 

домінування універсальних книжкових клубів, тоді як у країнах Західної 

Європи поширеними є клуби з чіткою спеціалізацією. 

Соціально орієнтованою дистрибуційною інновацією є також книжковий 

інтернет-магазин. Його функціонування спрямоване на максимально комфортне 

обслуговування читача, що доводить робота «Mystery.by» (Білорусь), 

«LikBez.by» (Білорусь), «OZ.by» (Білорусь), «Ozon» (Росія), «ЛитРес» (Росія), 

«Yakaboo» (Україна), «Świat książki» (Польща) та ін. Як і книжкові клуби, 

інтернет-магазини залежно від асортименту книги поділяються на універсальні 

і спеціалізовані; також працюють із супутніми товарами, що додатково 

привертає увагу споживачів. Вторинні і первинні дослідження засвідчили 

розширення асортименту книжкових інтернет-магазинів, поліпшення сервісу, а 

також зростання довіри читачів і готовності до покупок.  

В умовах інформаційного засилля загострюється потреба просувати книгу, 

переконувати читача в її необхідності. Промоційні заходи в роботі 

східноєвропейських видавництв вже стали іманентним складником, а їх система 

постійно оновлюється. Новаторськими шляхи донесення інформації про 

книжкову новинку до читача є рекламні видавничі інноваційні промоції 

(продакт-плейсмент, буктрейлер) і мережеві видавничі промоції (мережева 

комунікація, соціальні мережі, спеціалізовані соціальні мережі). Ці промоційні 

інновації відповідають ментальним змінам, котрі характерні для сучасного 

медіаспоживача: він переважно візуал, користувач Інтернету, має сторінку в 

соціальних мережах. Крім того, сучасна людина не сприймає тиску на неї, коли 

її надто наполегливо спонукають до покупок. 

Остання обставина обумовлює перспективність продакт плейсмент — 

нового жанру прихованої реклами, що використовується для завуальованого 

передавання повідомлень рекламного характеру з метою психологічного впливу 

на людину для просування товарів чи послуг.  
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Також недостатньо затребуваною інновацією у видавничій справі 

східноєвропейського регіону є буктрейлер — відеоролик, який ознайомлює 

аудиторію з певною видавничою продукцією через її візуалізацію. Польська та 

російська видавничі практики демонструють позитивну динаміку використання 

цього різновиду відеореклами.   

Визначено особливості мережевих видавничих промоцій, що полягають 

у представленні через соціальні мережі (Facebook, ВКонтакті, Однокласники) 

загальної інформації про видавництво, автора, видавничий продукт, а також у 

можливості отримати безпосередній зворотній зв'язок з читачем. 

Проаналізовано специфіку комунікаційної і рекламної активності в 

спеціалізованих соціальних мережах «Booksrer.by» (Білорусь); «Reader
2
», 

«LiveLib», «Книгоблог», «Библа», «Либриссимо» (Росія); «Book.ua», 

«Findbook.com.ua» (Україна). 

10. Результати дослідження засвідчили як контекстозалежність актуальних 

трансформацій видавничої галузі східноєвропейського регіону загалом, так і 

контекстозалежність ефективності впровадження інновацій на рівні 

національних ринків та окремо взятих суб’єктів. 

Трансформаційний потенціал кожної інновації у видавничій галузі 

обумовлюється політичними, соціально-економічними, культурними 

контекстами, що й пояснює різні темпи модернізації книжкових ринків 

України, Білорусі, Росії та Польщі. 

Визначено детермінанти інноваційних змін у сучасних моделях видавничої 

діяльності — зовнішні (визначаються через контекстотвірний вплив 

довколишніх систем та їх інструментів: процеси глобалізації, інтеграції і 

кооперації, конкретно-історичних, територіальних умов) та галузеві 

(технологічні, комунікаційні) й ідеологічні (стратегія вироблення національно 

детермінованої ідеологічної константи, концентрації, соціалізації видавництв, 

зміна рецептивної моделі читача та самого читача як синтезу «людини аудіала» 

та «людини візуала», інтеграція книговидання в систему масмедіа). 

Стримуючими для розвитку видавничої галузі східноєвропейського 

регіону факторами є нерозв’язані проблеми і негармонізовані дисбаланси. 

Серед найважливіших галузевих проблем: зменшення попиту на друковану 

книгу, низький попит видавців на технологічну модернізацію, труднощі роботи 

з різноформатним контентом та ін.  

Серед галузевих дисбалансів, які суттєво впливають на мобільність і 

ефективність видавничого ринку: законодавчі; структурні; комунікаційні. 

Найбільш сприятливими є умови розвитку видавничої справи у Польщі, де 

створені сприятливі умови оподаткування та інвестиційний клімат, забезпечені 

умови захисту інтелектуальної власності, налагоджена система популяризації 

читання та створені відповідні інститути (Instytut Książki). Російська влада 

протягом останніх десятиліть теж докладала зусиль для підтримки своєї 

книжкової галузі, вбачаючи в ній інформаційний ресурс. Менш сприятливими 

були умови для розвитку українського та білоруського видавничих ринків, 

особливо з огляду на експансію російської книги. 

http://findbook.com.ua/
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11. Видавнича галузь східноєвропейських країн, що позиціонуються як 

країни з т. зв. висхідною економікою, повинна бути спрямована 

на реструктуризацію видавничої діяльності й утвердження моделі креативного 

ведення бізнесу. При цьому доцільно вдатися до кластерного підходу до 

інновацій, що передбачає запровадження комплексу комунікаційних, 

технологічних та ринкових інновацій у певний період. 

Напрям видавничої інноватики потребує подальшої розробки 

у теоретичній та практичній площинах. У теоретичній площині необхідно 

провести вивчення інновацій за характером відповідності видавничому 

прототипу, за рівнем впровадження у видавничу галузь та за впливом на неї. 

У практичній площині подальшого аналізу потребують ринкові та 

комунікаційні інновації. Особлива увага, у зв’язку з посиленням попиту на 

візуалізацію інформації, повинна бути зосереджена на вивченні технології 

додаткової реальності у книговиданні. Перспективно дослідити вплив хмарних 

технологій на трансформацію книговидання і книгорозповсюдження. 
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АНОТАЦІЯ 

Водолазька С.А. Сучасна видавнича галузь східноєвропейського 

регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансформації. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій зі спеціальності 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та 

редагування. — Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню інноваційних детермінант та 

актуальних трансформацій у видавничій галузі східноєвропейського регіону. 

З’ясований обсяг та обґрунтоване місце поняття «інновації у видавничій справі» 

в терміносистемі теорії видавничих інновацій. На матеріалі первинних і 

вторинних досліджень вивчена етимологія понять інновації, інновації у 

видавничій справі, технологічні інновації, комунікаційні інновації, ринкові 

інновації; виділені базові детермінанти, що впливають на їх розвиток; 

обґрунтована фасетна класифікація. Досліджено механізми ефективного 

впровадження і функціонування інновацій у просторі видавничої галузі. 
Описані сучасні інноваційні практики видавництв східноєвропейських країн. 

Виділено проблеми і дисбаланси як стримуючи фактори трансформації 

видавничої галузі. Оцінені можливості розвитку інноваційних процесів на 

книжковому ринку і перспективи їх розвитку при різних змінах ринкової 

кон'юнктури. 

Ключові слова: інновація, комунікаційні інновації, технологічні інновації, 

ринкові інновації, інноватика книжкового продукту, моделі книговидавництва. 

 

АННОТАЦИЯ 

Водолазская С.А. Современная издательская отрасль 

восточноевропейского региона: инновационные детерминанты и 

актуальные трансформации. — Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.05 — теория и история издательского 

дела и редактирования. — Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. — Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию инновационных детерминант и 

актуальных трансформаций в издательской отрасли восточноевропейского 

региона (на примере издательских рынков Украины, Белоруссии, России и 

Польши). Разработана концепция издательской инноватики, главная идея 

которой — толкование современного издательского дела как креативной 

индустрии. 

Обосновано место понятия «инновации в издательском деле» 

в терминосистеме теории издательского дела. Инновация в издательском деле 

истолкована как креативное решение, которое приводит к созданию нового или 
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существенно усовершенствованного существующего издательского продукта, 

процесса, услуги. 

Разработана фасетная классификация издательской инноватики. На 

основании пяти критериев разграничены инновации: по интенсивности 

применения (эволюционные, радикальные, комбинаторные); по месту / среде 

внедрения инновации в издательской сфере (коммуникационные, 

технологические, рыночные); по характеру соответствии издательском 

прототипа (первичные, замещающие, архаичные инновации); по уровню 

внедрения в издательскую отрасль (базовые, интегрирующие, 

псевдоинновации); по влиянию на издательскую отрасль (прямые, косвенные, 

комбинированные). 

Инновации в издательском деле способствуют трансформации 

издательской отрасли и становятся важным компонентом дальнейшего ее 

эффективного развития. Они являются не только источником существования 

отрасли, но и мотиватором развития, инструментарием антикризисных мер. 

Трансформации и инновации являются контекстозависимыми: 

производительность каждой из них в издательской отрасли определяется как 

внешними, так и внутриотраслевыми детерминантами (изменениями 

социально-политического устройства, общественные кризисы, цифровизация 

медиакоммуникаций, глобализационные явления). 

Обобщен опыт внедрения инноваций в Украине, Белоруссии, России, 

Польше — странах, чьи издательские рынки, как свидетельствуют 

статистические показатели и аналитические исследования, наиболее близки по 

своему ландшафту. Наблюдаемые на данных рынках актуальные 

трансформации свидетельствуют, что восточноевропейский издательский 

регион переживает новый этап развития, который начался в 1990-е гг. При этом 

движущей силой изменений стали коммуникационные, технологические и 

рыночные инновации. 

Коммуникационные инновации — это инновации, связанные с 

трансформациями кадровых, организационных, управленческих, 

функциональных моделей, коммуникационных форматов взаимодействия 

издательств, типографий, книжных сетей и магазинов, субъектов издательского 

дела и читателей, интерпретации издательского продукта в обществе. В 1991–

2014 гг. издательское дело в Восточной Европе выработало новую идеологию 

— превратилось в креативную индустрию. Его функциональная парадигма 

сводится к двум базовым ролям: бизнесовой и культурной, что возлагает на 

субъектов двойную социальную ответственность перед обществом: в 

экономической плоскости и ментальной. 

Технологические инновации — изменения, вызванные внедрением 

достижений научно-технического прогресса; технологическое переоснащение 

отрасли, что приводит к генерированию новых продуктов и ценностей, 

подходов к процессу создания книги. Технологические инновации привели к 

созданию принципиально новых издательских продуктов (электронной, 

интерактивной, звуковой книги), трансформировали издательско-редакционные 

процессы и социализировали клиентские сервисы. 
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Рыночные инновации — изменения, связанные с освоением новых сфер и 

способов реализации и продвижения издательского продукта, а также 

созданием принципиально новых рынков. Рыночные инновации изменили 

дистрибуцию и промоцию книжной продукции на основах маркетинговых 

подходов. 

Выделены проблемы и законодательные, структурные и 

коммуникационные дисбалансы как сдерживающий факторы трансформаций 

издательской отрасли. Оценены возможности развития инновационных 

процессов на книжном рынке Восточной Европы и перспективы их развития 

при различных изменениях рыночной конъюнктуры. Выделены перспективные 

модели книгоиздания, ассоциированные с системными реформами и 

модернизацией издательских процессов. 

Ключевые слова: инновация, инновация в издательском деле, 

детерминанты инновационных изменений, коммуникационные инновации, 

технологические инновации, рыночные инновации, радикальные инновации, 

инновационный диалог с читателем, инноватика книжного продукта, 

перспективные модели книгоиздания. 

 

ANNOTATION 

Vodolazka S.A. Modern East European publishing industry: innovation 

determinants and actual transformation. — Manuscript. 

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, 2015. 

The research focuses on the determinants of innovation and actual 

transformations in the publishing industry of Eastern European region. Clarified the 

scope and reasonable place of term "innovation in publishing" in the terminology of 

the theory of publishing innovation. On the subject of primary and secondary 

researches studied the etymology of the concepts of innovation, innovation in 

publishing, technological innovation, communication innovation, market innovation; 

highlighted basic determinants that affect their development; faceted classification is 

justified. The mechanisms of efficient implementation and functioning of innovation 

in the space of the publishing industry is studied. Described modern innovative 

practices of publishers from Eastern European countries. Highlight problems and 

imbalances as a deterrent transformation of the publishing industry. Found 

possibilities of development of innovative processes in the book market and prospects 

of their development in various changes in market conditions. 

Key words: innovation, communication innovation, technological innovation, 

market innovation, innovations of the book products. 
 


