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Книга — особливо придатна для творення та акумулю-
вання досвіду спільної діяльності і погляду на пов'язані з 
ним стратегії як на перспективний ресурс адаптування видав-
ничої сфери до новітніх соціокультурних реалій. Із цієї 
диспозиції відкриваються стратегічні плацдарми для тво-
рення видавничих ідей та реалізації їх на радикально інно-
ваційній основі. За такої стратегічної орієнтації вивчення 
читацького досвіду і всього, що його формує, стає актуаль-
ною проблемою видавництва. 

Видавнича сфера не є інноватором, піонером, як і не є 
лідером такої ділової культури, однак не позбавлена перспек-
тив масштабно утвердитися в ній. Книжковий ринок також 
підпорядкований владі вибору, навіть тиранії його, що за-
мість очікуваних споживачами зручностей дезорієнтовує, 
пригнічує їх. Це явище К.-К. Прахалад і В. Рамасвамі зара-
ховують до парадоксів ХХІ ст.: "Розмаїття продуктів приго-
ломшує споживачів" [1, с. 3], оскільки вони "мають більше 
альтернатив, які приносять їм менше задоволення" [1, с. 4]. 
Відвідувачі книгарень, кинувши погляд на кілька функціо-
нально чи типологічно близьких видань, нерідко знічуються 
перед вибором одного з них. І не завжди обирають кращу з 
альтернатив. Дехто, розфокусувавши свою увагу, нічого не 
обирає. Адже зі збільшенням альтернатив підсвідомість 
людини стає "спаралізованою, вона неспроможна зробити 
цей вибір" [2, с. 42]. 

Адекватною реакцією на цю особливість сучасного 
ринку можуть бути стратегії, зорієнтовані на досвід спожи-
вачів як співтворців продукту чи послуги. За такого підходу 
викристалізовуються нові ключові фактори успіху, оскільки 
зміна рольових позицій споживачів переформатовує кон-
текст діяльності. У ньому споживач стає активною фігурою: 
потенційні читачі деяких видань можуть фігурувати і як 
співтворці видавничої ідеї, співавтори, співукладачі, актив-
но просувати їх на ринку, створювати їм репутацію в цільо-
вих аудиторіях. 

Стратегії творення книги як спільного продукту доступ-
ні не в усіх її типологічних нішах. Однак у сегментах навчаль-
ної, довідково-енциклопедичної, прикладної, дитячої книги, 
літературних антологій і хрестоматій вони очевидні. Що-
правда, одна річ — задумати, розробити проект-модель, 
створити платформу видавничого продукту, надати цій 
справі розголосу, зовсім інша — забезпечити співучасть 
читачів у його співтворенні, модифікації, адаптації відповід-
но до специфічних потреб. Ще складніше — налагодити цю 
діяльність відповідно до норм авторського права, уберег-

тися від конфліктів. І на ці питання необхідно буде знайти 
конструктивні відповіді, оскільки в сучасних умовах страте-
гія "постійної адаптації до новітніх контекстуальних чинни-
ків" [1, с. 197] — важлива передумова конкурентоспромож-
ності будь-якої діяльності. За ефективного її використання 
нестабільність сприйматиметься не як загроза, а як переду-
мова стратегічного розвитку, формування необхідних для 
успіху унікальних умінь. Завдяки цьому підтримуватиметься 
в належному стані потенціал живучості, стійкості, розвитку 
справи, що "є складником стратегічного процесу, важливішим 
за будь-який конкретний стратегічний крок" [1, с. 195—196]. 

Для видавничої проблематики більшість стратегічно 
контекстуальних чинників мають універсальний характер. 
Специфічним і чомусь недостатньо врахованим серед них є 
читання, розвиток якого підпорядкований певним цивіліза-
ційним, соціокультурним закономірностям. Саме тут тріум-
фують, набувають кумулятивної сили або самознищуються 
видавничі стратегії. Це явище недостатньо осмислене су-
часною видавничою наукою, попри активну увагу до нього 
представників багатьох гуманітарних дисциплін. 

Ще одним унікальним контекстуальним чинником є 
авторське середовище. Цю проблематику наука не полишала 
ніколи. Однак як джерело ресурсів у видавничій справі, важ-
ливе партнерське середовище, контекстотвірний елемент, 
стратегічна сила авторський світ вартує на варіативнішу 
дослідницьку увагу. 

При формуванні та реалізації видавничих стратегій 
однаково важливі контекст як історія, контекст як місце, 
контекст як обставини, контекст як ідеї, технології, продук-
ти, суб'єктний контекст, оскільки вони дають змогу врахува-
ти вплив попередніх подій і надбань на реальні, а всіх їх — 
на події та надбання майбутні, змоделювати з огляду на це 
бажані сценарії, спрогнозувати горизонти розвитку. Немало 
значать при цьому проривні ідеї та нетрафаретна діяльність 
у створенні майбутнього контексту. Реалізація постійно 
оновлюваних стратегій потребує усвідомлення того, як і 
наскільки вони змінять конкурентний ландшафт, становище 
видавництва серед конкурентів, "які нові питання ці зміни 
викличуть" [3, с. 55]. До аналогічних роздумів спонукати-
муть закономірні і непередбачувані соціокультурні новації, 
інноваційна активізація, наполегливість конкурентів. 

У цьому сенсі контекстуальне все: глобальне, макро-, 
мезо-, мікросередовище; джерела, засоби, сили внутрішньої 
стійкості та розвитку; системні та ситуативні фактори спро-
тиву і контрзусилля. Контекстуальні суб'єкти відносин і
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породжені цими відносинами справи. Кожен текст, кожна 
книга, сигнали про них і враження від їх прочитання також 
контекстуальні. Навіть зусилля, спрямовані на нейтраліза-
цію, переформатування несприятливого для видавництва чи 
його проектів ділового контексту, не можуть бути очище-
ними від переваг і труднощів контекстуальності. Бо всі 
справи є об'єктами сприйняття, яке також контекстуальне.  

Контекстуальні й думки, зусилля одинокого в пустелі. 
Людині нікуди втекти від контекстуальності, благ і випро-
бувань нею. Вплив її наявний в операціях із реальними і 
віртуальними об'єктами, у плануванні та творенні нової реа-
льності. Конкретне вираження цієї формули можна відшука-
ти в таких словах Л. Бойко-Бойчук: "Контекстуальність роз-
витку об'єкта моделювання передбачає розвиток його взає-
модій з іншими довколишніми системами — їхньої взаємо-
дії, конкретно-історичних та територіальних умов функціо-
нування об'єкта, історії розвитку системи — тобто все те, що 
визначає унікальність соціального об'єкта" [4, с. 4]. 

Розуміння контексту як зумовленого різними за зміс-
том, спрямованістю, часовою належністю чинниками склад-
ного і динамічного феномену — специфічної системи — 
конкретизує та увиразнює теорія систем. Загалом систему 
потрактовують як сукупність елементів, зв'язки і взаємодія 
між якими утворюють певну цілісність. "Будь-яка система 
наділена структурою, тобто певною моделлю своїх зв'язків і 
відношень; ієрархічністю, тобто властивістю кожного еле-
мента утворювати із себе також систему; так всередині ціло-
го може опинитись кілька рівнів таких підсистем, крім того, 
система як єдине ціле здатна взаємодіяти з усім середови-
щем і навіть є в цій взаємодії активною стороною" [5, с. 4]. 
Контекст як система завжди містить підпорядковані йому 
мікроконтексти, будучи водночас і підсистемою — мікрокон-
текстом. Здебільшого ціле верховодить у ньому над части-
нами, але нерідко активні частини можуть змінити чи навіть 
зруйнувати цілість. 

Властивості систем (акумулювання і передавання ін-
формації, складноструктурність, самоорганізованість, самоке-
рованість, самовідновлюваність, самодостатність, стійкість, 
адаптивність) притаманні й соціальному контексту, елемен-
ти якого також рідко перебувають цілком інтегрованими та 
незмінюваними. Він завжди потребує адаптаційних зусиль і 
захисту від несприятливих факторів. Адже будь-яка діяль-
ність є контекстуальною, навіть якщо спрямована проти кон-
кретних контекстів, оскільки в її основі — намагання ство-
рити інший контекст. 

Контекстуальний характер мають функціонування ви-
давництва як самоорганізованої системи, складові та резуль-
тати його діяльності. Вони породжуються глобальним, мак-
ро- і мікроконтекстом, підпорядковуються їм, поглинаються 
ними, творять, руйнують чи модифікують їх, перебувають у 
взаємоузгоджених чи конфронтаційних диспозиціях. У всьо-
му можна відстежити загальні закономірності, взаємопов'я-
зані процеси і їхні наслідки, які вимережують контекст, ним 
зумовлюються і творять нові контексти. 

Послуговування принципом контекстуальності дає ба-
гато для пізнання, проектування, творення віртуального і ре-
ального маркетингового середовища, осмисленого викори-
стання видавничих стратегій чи (за певних обставин) їхньої 
імітації. Однак надмірна залежність від нього, намагання у 
всьому побачити впливи і сліди контекстуальності притлум-
люють мислення, сковують пошук оригінальних рішень і 
стратегій, небезпечно стандартизують діяльність. За сучас-
них динамічних умов уміння бачити, враховувати контекст 
як данність і обґрунтовано діяти всупереч йому, творити 
вигідні нові контексти — однаково важливі та необхідні. 

Ще один аспект контекстуальності розкриває запропо-
нована Дж. Соросом теорія рефлексивності, яка стосується 
зв'язку між мисленням і дійсністю. Поняття "рефлексив-

ність" він використовує всупереч традиціям логіки — не 
"для опису зв'язку об'єкта із собою", а для характеристики 
"двостороннього зв'язку між мисленням учасників і ситуа-
цією" [6, с. 117], тобто контекстом діяльності. В основі меха-
нізму рефлексивності — розвиток подій, який, залежно від 
кількості та якісних характеристик (знань, досвіду, інтере-
сів, цілей) тих, хто їх сприймає, може бути полідискурсивно 
проінтерпретований і діаметрально протилежно оцінений. 
Ще складніші рефлексивно навантажені відносини між су-
б'єктами, оскільки кожен із них по-своєму і не завжди раціо-
нально сприймає ситуацію (контекст), будучи неспромож-
ним вирватись із полону власного ego. Пряма ілюстрація 
цього — відносини співробітництва і відносини конкуренції, 
вибудувані на ілюзорних очікуваннях, необґрунтованих 
домаганнях, оцінках, самооцінках тощо. Як правило, це є 
наслідком нетотожності рефлексивних процесів (міркувань) 
і рефлексивних тверджень. Звідси — неможливість вибору в 
одній і тій самій ситуації однакових стратегій. Причинами 
цього бувають не лише особливі інтереси, а й різні зміст, 
глибина, масштаб рефлексивності, неоднакова стійкість проти 
когнітивних, рефлексивних шумів, піддатливість похибкам 
індивідуального вибору. Тим більше, що при прийнятті рі-
шень дефіцит знань нерідко компенсується здогадками, про-
блисками інтуїції, "псевдоістинними концепціями" [6, с. 117], 
що посилює невизначеність. Без знання контексту, переко-
нує Дж. Сорос, неможливі ефективні ділові проекти, тому 
"розуміння ситуації має стати важливішим завданням, ніж 
маніпуляційні дії" [6, с. 148]. І це — нескінченна праця, бо 
"чим більше ми розуміємо, тим більше нам належить зрозу-
міти" [6, с. 152]. 

Контекстуальність як принцип зобов'язує розглядати 
теоретичні та прикладні питання з урахуванням взаємодії 
елементів, які їх формують, із зовнішнім середовищем. До-
помагає вона побачити їх взаємозумовленість, взаємопород-
женість, взаємозалежності й взаємозв'язки між ними, а та-
кож усе, що на них впливає. Вона позиціонує суб'єкта, 
спрямовує і фокусує його погляд на необхідності розпізна-
вати семантику соціальних актів (дій, слів), яким би не було 
намагання приховати все це.  

Зі стратегічного погляду вся соціальна дійсність і на-
віть природні чинники є контекстуальними. В одних випад-
ках вони сприятливі для здійснення планів, в інших — фак-
тори загроз і ризиків, рідко — нейтральні. Будь-яка дія ви-
давництва може бути спробою вписатися в реальну контек-
стуальну картину (наздоганяльні стратегії) або змінити її 
відповідно до своїх потреб, інтересів і планів (лідерські 
стратегії). В обох випадках стратегія є силою, що забезпечує 
перехід з одного стану (ринкової позиції, етапу внутрішньо-
го розвитку) в інший завдяки подоланню інерції, спротиву 
середовища (контексту), зміні його. В основі цієї сили — 
інновація (глобальна, локальна) як чинник руйнування-
творення контекстів, мета якої — "уже сьогодні забезпечити 
майбутнє" [7, с. 48]. У період суспільних трансформацій 
інновації мають подвійне соціальне навантаження — вони 
не просто вдосконалюють систему, а радикально реформу-
ють її в основоположних, принципових вимірах. Трансфор-
мації за таких обставин є метою, засобом, ключовою кон-
текстотвірною силою і своєрідним контекстом. Найсуттєві-
ша ознака контексту діяльності в цей період — динаміч-
ність, неодноразове перебування у стані біфуркації. 

Стратегічно самоосмислене видавництво захищене від 
хаотичної, внутрішньо конфліктної інноваційності. Його 
креативні пориви живить і дисциплінує підпорядкованість 
усвідомленню місії як неспростовної контекстуальної сили, 
що обумовлює його соціальний і ринковий статус, маркетин-
говий образ, репутацію, які також контекстуальні. Фор-
мульне розуміння цього прочитується у словах П. Друкера: 
"Якщо саме підприємство — точніше, його керівництво — 
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не дасть вичерпного визначення мети і місії організації, то 
люди, які приймають рішення на цьому підприємстві, дія-
тимуть, виходячи з різних, несумісних і навіть суперечливих 
теорій". Із цього виростає принципова контекстуальна на-
станова: "Щоб забезпечити спільність уявлень, спільність 
розуміння, єдність спрямованості і зусиль всієї організації, 
потрібно дати чітке і вичерпне визначення того, що стано-
вить наш бізнес і яким він повинен бути" [7, с. 44]. На основі 
систематизованої інформації про зовнішнє середовище — 
ринки, споживачів/неспоживачів, технології, різномасштаб-
ні тенденції — викристалізовується стратегія як своєрідне 
плече сили у творенні контекстів, заміні тих, що вичерпали 
себе, втратили живучість. Нею можуть бути креативні, тех-
нологічні новинки, опанування інших ринкових ніш, кому-
нікаційні знахідки, цінові маневри. Будучи об'єднаними 
стратегічно вивіреною ідеєю, вони витворюють концептуаль-
но дисциплінований символічний наратив — комунікацій-
ний конструкт, що організовує розрізнені події у внутрішньо 
цілісну історію. Стратегічна діяльність пов'язана з форму-
ванням, упровадженням, коригуванням таких наративів зад-
ля досягнення бажаного сприйняття у значущих аудиторіях. 
Це виявляється у творенні комунікаційних наративів як кон-
текстів, вторгненні в інші контексти і внесенні у них потріб-
них смислів. Міркування щодо мети, спрямованості, ефектів 
таких старань можна знайти у Г. Почепцова: "Майбутнє 
формується як прямими інтервенціями, так і змінами кон-
тексту. Але в будь-якому разі це — комунікативно залежні 
методи" [8, с. 263]. Конкретно ці слова стосуються інших 
змагальних сфер — політичної, військової, — успіху в яких 
досягають сильні стратегічні гравці. У видавничій сфері 
змагальності також не бракує, тому ці слова легко впису-
ються і в її контекст. 

Енергія і багаж таких роздумів підводять до розуміння 
стратегічного контексту як наділеного величезною кількіс-
тю характеристик динамічного соціального феномену, без 
пізнання, аналізу, прогнозування тенденцій розвитку якого 
неможлива видавнича діяльність на стратегічній основі. У 
своїй буттєвості контекст є концептуальним і спонукальним 
джерелом, метою, полем застосування стратегій, діагносту-
вальним і нейтралізувальним чинником їх. У тотальності та 
динамічності — основа стратегічного потенціалу контексту і 
його впливу як концептуального тла стратегій. Опис фено-
менології, дефініціювання контексту пов'язані з необхідніс-
тю побачити найістотніші ознаки і знайти співмірні їм сло-
ва. Видавнича наука враховує його при дослідженні зовніш-
нього і внутрішнього середовищ, вибору і реалізації видав-
ничих стратегій. У репрезентованій пошуковій спробі стра-

тегічний контекст діяльності видавництва бачиться як істо-
рично сформоване, сповнене об'єктивних процесів і подій, 
можливостей і ризиків, збагачене інтелектуальними надбан-
нями, артефактами діяльності, життєвими стандартами, по-
требами та очікуваннями читачів соціальне тло, що перебу-
ває в постійному розвитку, на основі пізнання якого викрис-
талізовуються найефективніші стратегії здійснення місії та 
досягнення цілей. Він — усе, що визначає стратегічну пози-
цію видавництва у певний час і є умовами (сприятливими, 
несприятливими, нейтральними) запланованого чи вимуше-
ного його переходу в інші зони співвідношення конкурент-
них сил і можливостей. 
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