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КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕРЕЖЕВОГО 

КНИГОТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для успішної діяльності будь-якого підприємства в умовах 

інформаційного суспільства надзвичайно важливим є знання можливостей та 

вірне застосування засобів і каналів зовнішньої та внутрішньої комунікації. 

Обране для аналізу підприємство є відомою мережею книгарень, що 

функціонує на ринку України понад вісім років, має представництва у столиці 

та вісьмох областях, а також більше ста п’ятдесяти найманих працівників. 

Реалізація товару здійснюється безпосередньо через книгарні мережі та 

інтернет-магазин, що розташований на офіційному сайті підприємства. 

Сповіщення клієнтів про нові надходження, акції та заходи відбувається як за 

допомогою веб-сайту, так і через соціальні мережі (Facebook, Twitter, Youtube). 

Аналіз комунікаційних інструментів підприємства показав, що ділове 

спілкування з партнерами, постачальниками, ЗМІ відбувається за допомогою 

телефонного зв’язку, електронної пошти та на ділових зустрічах. Внутрішні 

комунікації між офісом і книгарнями здійснюються за допомогою чату ICQ і 

телефонних дзвінків, інколи за допомогою електронної пошти. 

У сучасному діловому інформаційному світі існує тенденція до відмови 

від ділових телефонних дзвінків, які вважаються некоректними, адже вони 

здійснюються тоді, коли це зручно лише одному співрозмовникові, а на 

електронний лист можна відповісти у зручний для отримувача час. А програма 
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миттєвого обміну повідомленнями ICQ на сьогодні вважається морально 

застарілою. 

Що ж стосується наявної інформаційної і технологічної підтримки збуту 

даного підприємства через веб-сайт та соціальні мережі, то незареєстровані 

користувачі не мають можливості оформити замовлення, перегляд сайту на 

мобільних пристроях утруднений через малий кегль, а сторінки у соціальних 

мережах ведуться без аналізу ефективності розміщених публікацій. 

Для покращення збутової та комунікаційної діяльності даного 

мережевого книготорговельного підприємства варто вжити наступних заходів: 

1) Замінити недостатньо ефективну внутрішню комунікацію через ICQ 

більш сучасними комунікаційними сервісами, які надають можливість 

командної роботи (Slack, Trello, Basecamp та ін.); 

2) Поєднати використання спеціалізованого програмного забезпечення 

«1С: Бухгалтерія» з іншими програмними продуктами (типу Mark Logic, 

OnixSuite, IDEAlliance), що дозволить удосконалити планування діяльності та 

контроль за виконанням завдань, швидше отримувати інформацію про 

наявність видань на складі чи у торговельній залі, аналізувати попит тощо; 

3) Для ефективного функціонування інтернет-магазину та сайту 

книготорговельної мережі необхідно відслідковувати які матеріали (рецензії, 

відгуки, книжкові новинки) і товари найбільше цікавлять користувачів. 

Виконувати такі функції можуть як окремі спеціалізовані сервіси (Google 

Analytics, Google Tag Manager, Universal Analytics, Visually's Google Analytics, 

Яндекс.Метрика), так і модифіковані Java-скрипти; 

4) Активно використовувати SMM-інструменти при веденні сторінок у 

соціальних мережах. Для цього варто застосовувати такі платформи для збору 

та аналізу даних із соціальних мереж, як HootSuite, Edgerank Checker, Buffer, 

Crowdbooster, Postling тощо; 

5) Збільшити оптимізацію та розміщення контенту на сайті, оскільки на 

головній сторінці та в інших розділах є вільне місце, яке можна 

використовувати як рекламний простір. Високий рівень відвідуваності сайту 
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даного підприємства дозволяє конвертувати кількість унікальних переглядів 

сайту у грошовий еквівалент і таким чином зробити його самоокупним. 

Упровадження викладених вище рекомендацій стосовно використання 

сучасних комунікаційних інструментів дозволить мережевому 

книготорговельному підприємству суттєво покращити ефективність своєї 

виробничої і збутової діяльності, зв’язки з дійсними і потенційними клієнтами, 

зв’язки з громадськістю в цілому. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ ВИДАВНИЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

 

Видавничий бізнес входить до тих сфер суспільного життя, які впливають 

на розвиток культурних, інформаційних, виробничих потреб людини та 

формують духовність і національну гідність народу. З науково-технічним 

прогресом у книговидання за останні роки прийшов Інтернет, електронні 

бібліотеки, електронні книги, що активно розвиваються в усьому світі і 

створюють серйозну конкуренцію друкованій продукції. Однак, вітчизняне 

книговидання залишається важливою складовою національної політики, 

фактором соціальних, наукових перетворень. Тому успішна діяльність 

видавничого бізнесу є необхідною умовою розвитку країни.  

Питання розвитку видавничого бізнесу кінця XX ст. досліджували такі 

вчені, як Ю. О. Барнич, О. І. Гузела, О. М. Боженко, М. М. Масловатий, 

Р. М. Машталір, З. М. Холод. Особливості українського книговидання в період 

переходу до ринкової економіки та в сучасних умовах висвітлюють 

О. В. Афонін, брати Капранови, А. М. Мураховський, Б. В. Никифорук, 

О. М. Свінцицька, М. І. Сенченко, В. І. Теремко, М. С. Тимошник, 

Л. А. Швайка, Л. П. Шендерівська, Г. П. Грет та ін. 
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