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ВСТУПНЕ СЛОВО 

24 травня 2018 року у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського» відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на 

медійному ринку України». Конференцію провела кафедра менеджменту 

видавничо-поліграфічної галузі.  

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Ганжуров Ю. С., 

завідувач кафедри МВПГ, професор, доктор політичних наук. Він підкреслив 

значення заходу, актуальність теми конференції та багатоаспектність 

дослідження сучасного медійного бізнесу в Україні науковцями та молодими 

дослідниками.  

Доповіді учасників конференції були представлені за такими 

тематичними напрямами: 

1. Медіаменеджмент як феномен управлінської діяльності в 

інформаційному суспільстві. 

2. Побудова ефективного медіабізнесу. 

3. Новітні медіатехнології. 

4. Тенденції розвитку медійного ринку в Україні та світі. 

5. Проблеми управління сучасною мультимедійною організацією. 

6. Менеджмент розповсюдження медійної продукції. 

Підведено підсумки конференції, що засвідчили розмаїття наукових 

пошуків учасників, їхню новизну та практичну значимість для розвитку 

медійного бізнесу в Україні з урахуванням сучасних світових тенденцій. 

За матеріалами конференції кафедра МВПГ випускає електронне 

видання, яке розміщується в Електронному архіві наукових та освітніх 

матеріалів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (http://ela.kpi.ua). 

 

Від Оргкомітету Шевченко І. Б., канд. екон. наук, доцент 
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РОЗДІЛ І. МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФЕНОМЕН 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Гарбар Юлія Миколаївна, студентка 

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 

Науковий керівник: к.і.н., доц. Сошинська Я.Є. 

 

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В МЕДІЙНІЙ СФЕРІ 

 

У Законі України «Про інформацію» державна інформаційна політика 

визначається як сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

отримання, використання, поширення та зберігання інформації.  

Головними напрямами і способами державної інформаційної політики у 

медійній сфері є: 

 забезпечення доступу громадян до інформації; 

 створення національних систем і мереж інформації; 

 зміцнення матеріальних, технічних, фінансових, організаційних, 

правових і наукових основ інформаційної діяльності; 

 забезпечення ефективного використання інформації; 

 сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню 

національних інформаційних ресурсів; 

 створення загальної системи охорони інформації; 

 сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і 

гарантування інформаційного суверенітету України. 

Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи 

державної влади загальної компетенції, а також відповідні органи спеціальної 
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компетенції. Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реалізації 

ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.  

Якщо розглядати взаємодію засобів масової комунікації та влади в 

контексті реалізації права громадян на інформацію, то з цього питання можна 

сказати наступне: реалії сучасного суспільства перетворюють засоби масової 

комунікації з інструмента, контрольованого владою, на самостійну медійну 

сферу. При цьому мас-медійні ресурси контролюються переважно приватними 

власниками, інтереси яких далеко не завжди збігаються з інтересами і правами 

громадян в інформаційній сфері, а сама сфера глобалізується, національний 

інформаційний простір зазнає все потужніших впливів ззовні. За таких умов 

держава має турбуватися про інформаційну безпеку суспільства, брати активну 

участь у регулюванні інформаційних процесів для забезпечення національних 

інтересів і права громадян на інформацію.  

Одним з пріоритетних завдань нашої держави у медійній сфері є 

забезпечення інформаційного суверенітету шляхом вдосконалення державного 

регулювання медійної галузі, створення оптимальних нормативно-правових та 

економічних умов для розвитку національної інформаційної інфраструктури, а 

також, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору 

достовірною інформацією про Україну. 

Слід зазначити, що на сьогодні в державній інформаційній політиці 

України ще залишаються невирішеними такі питання: 

1. Неузгодженість окремих норм законодавства, що регулює 

інформаційну сферу; розробка законів щодо нових засобів масової інформації 

та захисту прав особистості при використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

2. Недостатня інформаційна присутність України за кордоном. Необхідно 

збільшити обсяги мовлення державної ТРК «Всесвітня служба іномовлення 
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«Україна і світ» до 20–24 годин з охопленням території Євразії, а згодом – 

Америки та Австралії. 

3. Застаріле технологічне обладнання державних телерадіокомпаній, 

незадовільний матеріально-технічний рівень видавничо-поліграфічного 

комплексу. 

4. Незадовільний стан мережі проводового радіомовлення. Нагальною є 

потреба у збереженні та відновленні мережі проводового мовлення, яке 

переважно обслуговує інформаційні потреби найменш соціально захищених 

верств населення. 

5. Запровадження суспільного теле- і радіомовлення. 

6. Перехід на цифровий формат мовлення. 

7. Розробка і реалізація державних програм, які стосуються розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

 

Джерела: 

1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII 

[Електронний ресурс]. ‒ Спосіб доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2657-12. 

2. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного 

суспільства в Україні за [2012‒2014] рік [Електронний ресурс]. ‒ Спосіб 

доступу: https://bit.ly/2tyjfWe. 
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Пацьора Антон Петрович, магістр 

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Передерієнко Н.І. 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕДІАГАЛУЗІ 

 

На маркетингову діяльність підприємств значною мірою впливають 

галузеві особливості медіаіндустрії. Для створення дійової системи управління 

маркетингом і ефективного розв’язання маркетингових завдань необхідно 

враховувати ці особливості. Маркетингова діяльність підприємства повинна 

вибудовуватися підбором інструментів маркетингу під галузеву специфіку. 

Головна цільова аудиторія підприємств медіабізнесу – споживачі ЗМІ. 

Медіапідприємства розробляють і пропонують специфічний товар – 

інформаційний продукт (медіапродукт), який реалізується індивідуальному 

споживачу, а також бізнесу: компаніям – рекламодавцям, які мають можливість 

впливати на певну аудиторію через ЗМІ, виконуючи таким чином маркетингові 

функції.   

Особливістю медіапродукту є те, що він швидко втрачає свою 

актуальність, швидко «старіє», тобто завданнями медіамаркетингу є ретельне 

вивчення свого споживача, його інтересів, а особливо – оперативне реагування 

на швидкі зміни його інформаційних потреб.  

Для ефективного функціонування медіапідприємства, достатньої 

реалізації, надходження виручки від продажу, яка дозволяє відшкодувати всі 

витрати і отримати певний прибуток, крім актуальності, корисності 

запропонованого медіапродукту, особливе значення має фактор часу. Саме 

тому збутова діяльність медіапідприємств повинна орієнтуватися на пошук 

каналів і способів збуту, що забезпечать швидку реалізацію медіапродукту.   
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Традиційно розповсюдження медіапродукту здійснюється через 

торговельну мережу збуту друкованої продукції, теле- і радіоканали. Але на 

сучасному етапі стрімкого розвитку сучасних технологій медіапідприємства 

іноді відмовляються від традиційних каналів розповсюдження свого продукту 

на користь інтернету. Це дозволяє зводити до мінімуму значення простору та 

часу, що призводить до поступового переходу бюджетів з традиційних медіа в 

онлайн – канали. По суті, інтернет зробив революцію у маркетингу. Споживачі 

отримали можливість досліджувати продукти, що представляють певний 

інтерес, висловлювати свою думку про продукти та послуги без необхідності 

відвідувати торговельні точки. Бізнес отримав можливість використовувати 

інтернет-простір як інформаційний, рекламний і комерційний майданчик, 

точніше орієнтувати свої повідомлення, індивідуалізувати пропозиції. 

Технології Web 2.0 (форуми, чати, блоги тощо) розширили можливості і 

споживачів, і компаній. Завдяки розвитку таких сервісів з’явилися соціальні 

мережі – сайти, спрямовані на формування інтернет‒співтовариств 

користувачів. У соціальних мережах вони не тільки обговорюють 

характеристики товарів, виробників, продавців, але й діляться досвідом 

споживання, викладаючи відео свого позитивного або негативного досвіду, що 

призводить до зростання впливу на ринок споживчого інформаційного каналу 

«з вуст у вуста». 

Узагальнюючі вищевикладене, можна зробити висновки, що сучасні 

тенденції вимагають переосмислення ролі маркетингу у нових умовах, зміни та 

доповнення функцій маркетологів на підприємствах. Сьогодні постає завдання 

не тільки використовувати соціальні мережі, але й ефективно застосовувати їх 

при розробленні програм просування. Необхідно знаходити нові можливості 

інтернету як з метою пошуку свого клієнта, так і для задоволення оновлених 

потреб на якісно новому рівні, формуючи пропозиції мовою сучасного 

споживача, пропонуючи товари та послуги у відповідній формі і в той час, коли 

їх побачить найбільша кількість представників цільової аудиторії. 
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Джерела: 

1. Асташева А. Е. Особенности продвижения печатных СМИ на 

информационном рынке / А. Е. Асташева // Вестник Российского университета 

дружбы народов. – 2014. – №2. – С. 72-75. 

2. Мельник Ю. М. Аналіз практичного використання інтернет-

технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С 

[Електронний ресурс] / Мельник Ю. М., Корінченко Д. В. // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. ‒ 2015. ‒ №4. – Спосіб доступу: 

htpp://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 

3. Петруня Ю. Є Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. – Київ : 

Знання, 2007. – 325 с.   
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РОЗДІЛ ІІ. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕДІАБІЗНЕСУ 

 

Грет Галина Петрівна, канд. екон. наук, доцент 

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 

 

КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКИ В МЕДІАПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

«Медіапростір» (“media space”) як наукова категорія почала 

використовуватись вченими Г. Маклюеном, Р. Стултсомі, С. Харрісоном в 

дослідженнях з 1980-х рр. В українській науці термін «медіапростір» 

з’являється з 90-х рр. ХХ ст. Медіапростір як багатоаспектний феномен формує 

соціальний простір, культуру, юридичне поле, право і розглядається на різних 

рівнях і у різних проявах. Водночас, він є об’єктом дослідження психологів, 

правників, медійників, соціологів, культурологів. На думку дослідників, 

медіапростір – це весь обсяг інформації, що циркулює в інформаційних 

потоках, і всі засоби трансляції інформації, зокрема бібліотеки, архіви, 

сховища, ЗМІ, засоби усної комунікації, лекторські зали університетів і 

академій [1, с.1]. Німецький вчений Н. Больц до предметного поля медіа відніс 

усне мовлення, писемність, книгу і засоби масової інформації і вважав, що 

історія медіа налічує шість епох різної тривалості: усне мовлення – 

писемність – книга – мас-медіа – діджітал медіа – мережі [2, с.8].    

Завдяки книгорозповсюдженню книжкові виставки та ярмарки як 

складова медіапростору поширюють національні ідеї, знання, культурні 

традиції, сприяють безпосередній зустрічі видавців та читачів, формують 

взаємини між продавцями та покупцями, груп за інтересами, що територіально 

роз’єднані, але сповідують певний стиль життя та цінності, розвивають 

культуру споживання. Це форма міжнародної інтеграції у світовий ринок 

книги. Серед чотирьох макрорегіональних виставкових ринків світу 
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найбільшим є насичений ринок Західної Європи, для якого характерні великі 

масштаби (40 млн кв. м) та практично відсутня динаміка (менше 1% на рік). На 

міжнародному ринку ярмарків та виставок першість належить Німеччині, де 

діють відомі виставкові комплекси в Мюнхені, Ганновері, Франкфурті-на-

Майні, Лейпцігу, Берліні. Українські ярмаркові заходи та мистецькі і культурні 

акції, що здійснюються на них, спрямовані на розвиток цивілізованого 

книжкового ринку та піднесення престижу української книги в суспільстві.   

Аналіз книжкових виставок-ярмарків України засвідчив, що в Україні 

діють два потужні ярмарки: Форум видавців у Львові (середина вересня, з 

1994 р.), Книжковий Арсенал у Києві (кінець квітня ‒ кінець травня, з 2011 р.). 

Набирають сили «Запорізька книжкова толока» (середина жовтня, з 2015 р.), 

«Зелена хвиля» в Одесі (початок серпня, з 1997 р.), Kharkiv BookFest (друга 

половина червня, з 2017 р.). Проводяться ярмарки в Херсоні, Чернівцях, 

Тернополі, Луцьку та інших містах. Цікавим є літературний фестиваль 

MERIDIAN CZERNOWITZ.  

Організаторами книжкових ярмарків України є державні установи ‒ 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України, ДП «Український 

дім», приватні ‒ Група компаній «Фактор» (Харків), Мистецький арсенал, 

компанія «Медвін» (Київ), «ЕкспоЮгСервіс» (Одеса), громадські організації –

громадська організація «Культурний капітал» (Чернівці, літературний 

фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ), ГО «Форум видавців». 

На всіх виставкових заходах насичена програма – зустрічі з 

письменниками, презентації книжкових новинок, виставки ілюстрацій і 

фотографій, майстер-класи, літературний квест, книжково-кулінарні марафони, 

ігри, конкурси, тематичні екскурсії, всеукраїнські фотоконкурси та масштабні 

книжкові ярмарки-розпродажі.  

Різноманітна програма і у фахівців книжкової справи – семінари, 

презентації, круглі столи, конкурси на краще видання в різних номінаціях. 

Щороку кількість заходів, які відбуваються у рамках книжково- 

виставкових заходів, збільшується й урізноманітнюється. Це здійснюється 

http://www.bookfest.com.ua/#block-new312
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завдяки поєднанню різних культурно-мистецьких напрямів, залучення нових 

дійових осіб. Організатори виставок-ярмарків створюють максимально 

сприятливі умови для роботи експонентів, організовуючи необхідну 

інфраструктуру для проведення заходу, налагоджуючи ділові контакти та обмін 

досвідом.   

Ефективність ярмарково-виставкових заходів в Україні щороку зростає 

(збільшується кількість учасників, відвідувачів, обсягів продажу в 

натуральному та вартісному вимірі, укладення нових угод та інших 

комерційних результатів). Збільшується і суспільний резонанс у пресі та 

психологічний клімат, що відчувається протягом проведення заходів.  

Таким чином, книжкові виставки-ярмарки є інтегральним явищем на 

книжковому ринку, зміцнюючи контакти між суб’єктами книжкового ринку – 

видавцями, поліграфістами, книгорозповсюджувачами, бібліотекарями та 

авторами. Паралельно це і потужний соціокультурнй феномен, що об’єднує всі 

категорії населення за віковою, освітньою та професійною ознакою навколо 

книги, пропагує читання, сприяє підвищенню якості оформлення книг, формує 

нові способи просування книги на ринку при доведенні її до читача. 

 

Джерела: 

1. Голованова Н. В. Медіапростір як важливий чинник побудови 

інформаційного суспільства / Н. В. Голованова // Актуальні проблеми 

державного управління. – 2017. – Вип.1 (51). – С. 1–8. 

2. Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц, пер. с нем. Л.Ионин, А.Черных. – 

Москва : Европа, 2011. – 136 с.  
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Науковий керівник: к.е.н., доц. Сухорукова О. А. 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВ 

УКРАЇНИ 

 

Актуальність. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) українських 

видавничих структур знаходиться на етапі розвитку й потребує ретельних 

досліджень та аналізу, що дасть зможу покращити їхні успіхи в цьому 

напрямку. Зараз іноземні компанії виявляють середній рівень зацікавленості 

українськими компаніями через відсутність прозорості діяльності, 

несприятливу політичну ситуацію в країні. Тому потрібно детально вивчати 

можливі шляхи уникнення подібних непорозумінь задля успішної співпраці.  

Результати. Розширення ринку для збуту вітчизняної продукції 

українських підприємств, стимулювання якісного імпорту та налагодження 

закордонних зв’язків потрібне не тільки для отримання кращого прибутку 

підприємства, а й для залучення додаткових інвестицій, що сприятиме 

стрімкому розвитку виробництва.  

У ЗЕД видавництв розповсюдженими формами міжнародного 

партнерства є експорт, спільні підприємства, ТНК. Проте найбільш поширеною 

є ліцензування. Ліцензування — форма спільного підприємництва, яка 

базується на тому, що ліцензіар (продавець) передає ліцензіату (покупцеві) 

право на використання виробничого процесу, патенту, товарного знака в обмін 

на гонорар або ліцензійний платіж [1]. Перевага цієї форми ЗЕД у тому, що 

ліцензіар одержує вихід на ринок з мінімальним ризиком, а ліцензіату не 

доводиться починати з нуля, тому що він відразу набуває виробничого досвіду, 

отримує добре відомий товар або ім´я. 
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У випадку з видавництвами, ліцензіар продає авторські права на видання 

чи переклад видань. Як стверджують видавці, зазвичай винагорода агента з 

ліцензійних договорів становить 10-20% від суми ліцензійного договору, що 

виплачуються за результатами укладеної угоди. Сума винагороди (роялті) за 

право користування твором (ліцензія) варіюється серед видавництв у діапазоні 

5-15%. 

Така форма міжнародного партнерства використовується видавництвами 

України найчастіше, проте в ролі ліцензіара зазвичай виступають зарубіжні 

видавці (особливо російські). Відповідно до досліджень «Читомо», українці все 

частіше стають покупцями прав на видання німецьких, французьких, 

англійських видань, в той час як тенденція на купівлю прав російських 

видавництв поступово зменшується.  

І навпаки, українські видавництва також є ліцензіарами, як, наприклад, 

видавництво «Основи», у якого видавнича організація «Residenz Verlag» з 

Австрії у 2016 році викупила права на переклад і друк видання «Фелікс 

Австрія». За кордоном книга називається «Der Papierjunge» («Паперовий 

хлопчик») [2].    

Інший приклад використання такої стратегії виходу на міжнародний 

ринок – ЗЕД видавництва «Віват». Станом на 2018 рік воно вже продало права 

на друк власних видань у більше, ніж 14 країн. На думку спеціаліста із ЗЕД 

цього видавництва Евеліни Шатілової, їхні дитячі видання такі популярні серед 

іноземців завдяки якісному друку, яскравим та оригінальним зображенням, 

чудовому текстовому наповненню. З 2014 року компанія вже розпочала 

співпрацю навіть з країнами Азії, зокрема з Китаєм після відвідування 

міжнародної виставки у Пекіні. А після продажу прав молдовському 

видавництву співпрацею з «Віват» зацікавилися австралійські видавничі 

структури. Саме вони переформатували видання у інтерактивні дитячі книги, 

які можливо відтворити з допомогою гаджетів [3]. 

А ще у 2012 році перекладами почало активно займатися видавництво 

«КСД». Так, йому вдалося продати вже перекладену версію книги «Бот» Макса 
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Кідрука польській видавничій організації Akurat, що спеціалізується на 

перекладах трилерів. Також працівники видавництва допомагають 

налагоджувати міжнародні зв’язки окремим авторам, одним із яких є Сергій 

Жадан. З допомогою «КСД» було перекладено видання «Месопотамія» 

голландською та німецькою мовами [4].  

Успішно продає права на видання власних книг «Видавництво Старого 

Лева». Дебют відбувся у 2014 році ‒ укладання ліцензійної угоди з 

французькою компанією Rue Du Monde на випуск книги «Зірок і макових 

зерняток». Після цього права на це ж видання придбали видавничі структури з 

Німеччини, Південній Кореї (видавництво «BookNBean Publisher»), Аргентини 

(видавництво «Limonero Textos») та Китаю (видавництво «Petrel Publishing 

House (Haiyan)»). Проте є одна особливість – ця книга була випущена не лише у 

перекладі, але й українською мовою, що дозволяє популяризувати українські 

видання за кордоном.  

Висновки. Кожне підприємство прагне розвиватися та удосконалювати 

певні аспекти власної діяльності, що в результаті дає змогу підвищити доходи 

та прибуток. Одним із таких шляхів є організація міжнародного партнерства чи 

зовнішньоекономічної діяльності. Це позволяє вийти на новий ринок, почати 

співпрацю з інвесторами, отримати можливість видати літературу іноземних 

авторів чи продати права на власні, українські видання. У видавничій 

діяльності України найбільш розвиненим є контрактне виробництво, 

представлене ліцензуванням. Цю форму ЗЕД уже активно використовують 

компанії «Видавництво Старого Лева», «Віват», «Основи» й до цього процесу 

активно підключаються інші видавці.  

 

Джерела: 

1. Алексеєва T. I. Міжнародна торгівля: навч. посібник / Харківський 

національний економічний ун-т. ‒ Xарків : ХНЕУ, 2007. ‒ 252 с. : рис., табл. 
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2. Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія» вийшов в Австрії // 

Офіційний сайт «Видавництва Старого Лева» [Електронний ресурс]. ‒ Режим 

доступу : https://bit.ly/2lwjRrM. 

3. Підсумки року видавництв. Віват: насичений 2017 рік 

видавництва // Блог Yakaboo.ua [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : 

http://blog.yakaboo.ua/pidsumki-roku-vidavnitstv-vivat-2017. 

4. Офіційний сайт «Буквоїд» [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : 

http://bukvoid.com.ua/digest/2015/03/05/075355.html. 
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м. Київ 

Науковий керівник: к.і.н., доц. Сошинська Я.Є. 

 

НОВІ МЕДІА В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Сучасні засоби інформації, телекомунікаційні мережі та електронне 

середовище спілкування активно розвиваються, отже й нові медіа впевнено 

займають провідне місце в житті сучасних людей та інституалізуються. Так, на 

території України діє Міжнародна громадська організація «Інтерньюз-Україна», 

яка є найбільшою організацією у сфері медіа в нашій країні. Місія організації – 

утвердження європейських цінностей в Україні через становлення успішних 

медіа. Таким чином, нові медіа для «Інтерньюз-Україна» є пріоритетним 

напрямом розвитку. Починаючи з голландсько-українського проекту MediaNext 

як Ініціативи з нових медіа для України (2009 р.), «Інтерньюз-Україна» 

реалізувала близько 20 новомедійних проектів. Це включає проведення низки 

баркемпів (відкритих конференцій), реалізацію новомедійної складової 

програми У-Медіа, проведення п’яти шкіл MediaNext, Твітер-трансляції 

виборів ElectUa тощо. 

У квітні 2018 року у Києві відбулась ІХ конференція «Нові медіа – нові 

можливості: 2018». Учасники дізнавалися, як сучасні технології змінюють 

українські медіа, як повинні розвиватися традиційні медіа в епоху Digital, що 

таке ефективне ЗМІ, яким має бути контент в час Facebook та Google, як 

поєднати технології та створити стратегію. Вони обговорювали тенденції 

розвитку рекламного ринку, питання монетизації та інвестицій у цифрові медіа, 

цифрові тренди та багато іншого. 
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Нині активно розвивається надання відеопослуг через Інтернет. 

Найбільшими відео- та аудіохостинговими компаніями в світі є YouTube, 

iTunes, Hulu. В Україні за таким принципом працює, наприклад, інтернет-

кінозал компанії «Star Media». 

Цілком очевидною є тенденція, що користувачі все більше часу 

проводять в соціальних мережах, користуючись смартфонами, а не ПК. 

Охоплення Інтернетом населення України в 2018 році виросло на 11% і склало 

70%, тобто 21,4 млн. українців користуються нині Інтернетом. В середньому, 

український онлайн-користувач проводить в Інтернеті п’ять з половиною 

годин, використовуючи різні пристрої, тобто 23% часу усієї доби йде на 

перебування в Інтернеті. Для спілкування українських користувачів існують 

такі національні соціальні мережі: «Українці»; Yachudo; FamalyUA; 

«СІЧ.УКР»; «НаМайдані»; CIMBOR. 18 травня 2018 р. з’явилася інформація, 

що команда з 30 програмістів канадської компанії StartupSoft та українка 

Олександра Струмчинська розпочали створення ще однієї української 

соціальної мережі Ukrainians.  

Своє визнання отримують і візуальні соціальні мережі. Цей продукт, на 

думку експертів, залишиться найпопулярнішим трендом на найближчі п’ять 

років. 

Бурхливий розвиток також демонструє громадська журналістика. 

Звичайні користувачі розміщують в глобальній мережі свої повідомлення про 

те, що вони бачили і чули, доповнюючи ці повідомлення фото- і 

відеоматеріалами. Раніше такий продукт суспільство могло отримати лише з 

рук фахівців.  

В Україні з’являється дедалі більше «продуктів» громадської 

журналістики. Піонером у цій сфері є сайт «Майдан», який діє з 2000 року. 

Інший відомий портал «ХайВей» існує з 2005 року. Він позиціонує себе як 

платформу громадянської журналістики в Україні. Також необхідно згадати 

такі тематичні інтернет-видання з користувацьким контентом, як спільнота 

блогів про культуру «СУМНО», проект «Я-Кореспондент». Повідомити щось 
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важливе можна і через сайти телевізійних новинних програм. Наприклад, на 

сайті Podrobnosti.ua є розділ «повідомити новину». Інформаторам надають 

можливість завантажити фото або відео, а також обіцяють конфіденційність. 

Схожий розділ є і на сайті телеканалу СТБ. За однією з версій, портали 

громадської журналістики замінять ЗМК приблизно до 2020 року завдяки 

«мережевій мобільності» та оперативності. 

Фахівці наголошують на перспективності радіо як аудіального засобу 

масової комунікації. Популярною новацією стає інтерактивне телебачення. Цей 

напрям розвитку обрав, наприклад, найбільший в Україні Медіахолдинг 1+1: 

щорічно ним розробляються і підтримуються близько 100 інтернет-проектів; у 

постійному розвитку перебувають 60 активних веб-сайтів, 6 мобільних 

додатків, 3 Smart TV додатки. 

Таком ми спостерігаємо активне використання сервісів, пов’язаних зі 

створенням і редагуванням цифрових зображень, поширенням користувачами 

своїх фотографій у мережі. Продовжують набирати популярність геосоціальні 

сервіси.  

Таким чином, можемо ще раз підкреслити, що основні напрями розвитку 

нових медіа в Україні відповідають світовим медійним трендам і, зокрема, це:  

- стрімке переміщення традиційних друкованих ЗМІ в Інтернет; 

- гібридизація засобів масової комунікації; 

- розвиток громадської журналістики.  
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МІСЦЕ РЕКЛАМИ У СИСТЕМІ НОВІТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 

На сьогоднішній день ринок медіа має стрімку тенденцію до розвитку. 

Суспільство неможливо уявити без реклами. В умовах сучасної економічної 

глобалізації актуальною проблемою для кожного підприємства є формування 

маркетингової та рекламної стратегії. Якщо раніше значний інформаційний 

вплив на інтернет-користувачів надавали переважно великі портали з новинами 

й офіційні сайти різних компаній чи організацій, то зараз акцент помітно 

змістився в бік соціальних мереж. Це призвело до появи і активного розвитку 

такого напрямку інтернет-маркетингу як реклама в соціальних мережах [1]. 

Середньостатистичний український користувач Інтернету проводить в 

соціальних мережах близько 9 годин на тиждень, 20% користувачів Інтернету 

використовують пошук в соціальній мережі для пошуку первинної інформації 

та більше 70% користувачів соціальних мереж активно взаємодіють з брендами 

шляхом ігор, конкурсів та опитувань. Протягом усього цього часу користувач 

знаходиться в зоні інформаційного впливу соціальних мереж [2]. 

Згідно з даними звіту «2018 Social Media Marketing Industry Report» [3] 

розподіл переваг соціального медіамаркетингу має такий вигляд: 
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Рисунок 1 – Переваги соціального медіамаркетингу [3] 

 

За даними дослідження [3], переважна більшість опитаних маркетологів 

відмітили, що навіть з мінімальними витратами часу соціальний 

медіамаркетинг сприяє розвитку їхнього бізнесу, збільшенню кількості 

регулярних відвідувачів сайта чи сторінки через пошукові системи, посилання з 

інших сайтів та URL допомагає маркетологам збирати корисну інформацію про 

конкурентів або партнерів, про вподобання потенційних споживачів, стежити за 

останніми трендами у їх смаках та преференціях. 

Розумне використання маркетингу в соціальних медіа може ефективно 

вплинути на імідж бренда, проте на початку діяльності, без попереднього 

досвіду та розуміння, може виявитися непростим завданням, а в деяких 

випадках навіть негативно вплинути на діяльність самої компанії. 

Переваги використання даного типу реклами наступні: 

• Широке поширення інформації про бренд і підвищення його 

популярності; 
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• Формування позитивного іміджу компанії та інтеграція в соціальні 

мережі; 

• Безперервний контакт з потенційними клієнтами; 

• Можливість платити за результат – по кількості переходів на ваш сайт; 

• Порівняно низькі витрати на ведення рекламної кампанії; 

• Збір інформації про ставлення цільових груп до компанії; 

• Підвищення рейтингу групи чи сайту компанії у ключових запитах в 

пошукових системах; 

• Постійна і ефективна робота з аудиторією, привернення уваги, що дає 

можливість підвищити лояльність бренду [4]. 

Отже, на сьогодні реклама в соціальних мережах є однією з 

найперспективніших напрямків реклами в Інтернеті. Її основними перевагами є: 

інтерактивність, можливість одразу одержувати якісні та кількісні показники 

рекламної кампанії, економічність. Присутність у соціальних мережах 

позитивно впливає на впізнаваність бренду, а регулярна робота з мережевою 

спільнотою, наприклад, ведення блогу, сприяє підвищенню лояльності 

покупців. 

Проте, для підприємств існує така проблема, як AddBlock – додаток, що 

блокує рекламу. Компанії намагаються збільшити свої доходи від реклами, а 

користувачі – позбутися її, встановлюючи цей додаток. За даними PageFair, у 

грудні 2017 року на понад 700 млн пристроїв був встановлений AddBlock. З них 

62% – на мобільних ґаджетах. 

Український стартап Octogin представив розширення до браузера Google 

Chrome – систему для «розумного споживання» реклами в Інтернеті, завдяки 

якому користувачі можуть самостійно обирати та дивитися лише цікаві 

оголошення та ролики. Цей підхід автори проекту пропонують замість повного 

блокування реклами [5]. 

Унікальністю даного ресурсу є те, що користувач стає частиною всього 

процесу та отримує переваги за рекламу, яку він споживає. Система веде 

облік – які сайти відвідував користувач і скільки реклами він там побачив. 
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Рекламні перегляди всіх людей оцінюються і відносно них система видає 

компенсацію у внутрішній монеті  – O Coin. Монети користувач може віддати 

на благодійність, розмістити на біржі і продати їх або обміняти на знижки чи 

товари у продавців, які за ці монети, в свою чергу, будуть розміщувати 

рекламу. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДРУКУ  

НА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ  

 

Актуальність 

Поліграфічна промисловість тісно взаємопов'язана з пакувальною 

індустрією і на сьогоднішній день друк пакувань вийшов на лідируючі позиції в 

загальному обсязі світових поліграфічних послуг. Це обумовлено існуючою 

тенденцією сучасного ринку, яка полягає в тому, що будь-який товар має бути 

упакованим. Упаковка стає потужним засобом реклами і маркетингу продукції, 

адже від її якості залежить попит на товар у споживачів. 

Пакування характеризується великим розмаїттям класів, видів, типів і 

конструктивно-технологічних особливостей виконання. За матеріалом 

розрізняють упаковку з паперу, картону, пластмаси, металу, скла, кераміки, 

дерева. Найбільш економічні і широко використовувані матеріали – папір і 

картон.  

Результати дослідження 

При поліграфічному оформленні паперових та картонних пакувань може 

бути використаний практично будь-який спосіб друку і оздоблення, тому така 

упаковка відрізняється прекрасним зовнішнім виглядом, величезною 

різноманітністю дизайнерських рішень. 

Кожна із технологій задруковування пакувань має свої переваги і 

недоліки. Нижче зупинимося на основних з них. 

Офсетний друк дозволяє отримувати високоякісні відбитки з високою 

лініатурою растру. Головний недолік цього виду друку – високі затрати на 
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наладку і підтримку необхідних технологічних режимів через нестійкість 

балансу фарба-зволоження. 

Флексографічний друк є універсальною технологією, яка забезпечує 

якісний високошвидкісний друк середньо і низьколініатурних зображень. 

Слабкою стороною флексографї виступає недостатньо якісне відтворення 

високолініатурних растрових зображень, дрібних штрихових елементів, 

шрифтів дрібних кеглів через високе розтискування та інші особливості цього 

виду друку. Проте ряд новацій, серед яких можна відзначити впровадження 

тонких фотополімерних друкарських форм з компресійним шаром і 

використання УФ-фарб, дозволили суттєво підвищити рівень якості 

флексографічного друку. Це, разом з іншими перевагами даної технології, 

підвищує ставки флексографії у конкурентній боротьбі за ринок виробництва 

пакувань із паперу та картону. 

Глибокий друк дає можливість отримувати відбитки дуже високої якості з 

плавними градаційними переходами. Цей спосіб відрізняється найвищою 

швидкістю друку, проте значні витрати на виробництво форм роблять його 

рентабельним лише при друці великих накладів. Зокрема, спосіб глибокого 

друку широко використовується при друці пакувань для тютюнових виробів і 

рідин. 

Трафаретний друк відрізняється можливістю отримання непрозорих 

графічних елементів завдяки використанню фарб з високою покрівельною 

здатністю і можливістю нанесення фарбового шару великої товщини. Проте 

відтворення за допомогою трафаретного друку високоякісних растрових 

зображень у даний час неможливе. Іншим його недоліком є досить низька 

швидкість друку. 

Цифровий друк – сукупність способів, за яких відсутня матеріальна 

друкарська форма. Найбільш поширені – електрографія і струменевий друк. 

Головною перевагою цих способів є можливість оперативної зміни 

відтворюваної інформації. Недостатньо висока якість при високій вартості 
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витратних матеріалів обмежує поки що їх застосування друком малотиражної 

продукції. 

Однією з останніх тенденцій в галузі друку пакувальної продукції стало 

поширення так званого комбінованого друку – поєднання в одному процесі 

декількох технологій друку. Метою цього поєднання є розширення 

можливостей друкарського процесу за рахунок використання переваг кожного з 

існуючих способів. Практична реалізація комбінованого друку можлива лише 

після вирішення проблем напрацювання технологічного процесу, вибору 

устаткування і реорганізації виробництва. 

Висновки 

Як наголошувалося раніше, упаковка має маркетингову функцію, тобто 

повинна спонукати покупця придбати з безлічі товарів саме той, який вона в 

собі містить. Таким чином, перед виробниками пакування постає завдання 

якимось чином виділити свою продукції, надати їй особливі декоративні 

властивості. Окрім даної функції, за допомогою друкарських та 

оздоблювальних операцій вирішують й інші завдання: захисту друкарського 

відбитку (від стирання, від дії агресивного середовища), надання відбитку 

нових споживчих властивостей (блістерні й ароматизовані лаки), захисту 

продукції від підробок (стикерування голографічними наліпками) та ін. 
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РОЗДІЛ ІV. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО РИНКУ  
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Сухорукова Ольга Аркадіївна, канд. екон. наук, доцент  

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 
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ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

СВІТОВОГО МЕДІЙНОГО РИНКУ 

 

Динамічний розвиток світових медійних ринків, стрімкі технологічні, 

економічні, соціальні зміни обумовлюють особливу актуальність маркетингової 

інформації. На її основі можливо відстежувати тенденції найрозвиненіших 

ринків світу, прогнозувати відповідні зміни у вітчизняних медіа, обирати 

ефективну стратегію виходу на зовнішні ринки та організовувати взаємодію з 

іноземними підприємствами. Складовою маркетингових досліджень є так звані 

«кабінетні» дослідження, на базі яких проводиться попередній аналіз ринку, 

приймається рішення щодо доцільності подальших маркетингових досліджень.  

Найчастіше кабінетне дослідження ґрунтується на даних офіційної 

статистики. Зауважимо, що комплексна офіційна статистика діяльності 

медійної індустрії у різних країнах світу не здійснюється через відсутність 

коректних юридичних критеріїв медійної індустрії. В основу статистики 

більшості країн покладено розроблену статистичними органами ООН 

Міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів економічної 

діяльності (ISIC, International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities,), у якій різні види медійної діяльності обліковуються у різних 

підрозділах. Інформація є доступною на електронних ресурсах статистичних 

служб багатьох країн світу (наприклад на сайті статистичної служби 

Європейського Союзу розміщені дані про обсяги випуску продукції індустрії, 
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кількість та середній розмір підприємств, щодо стану міжнародної торгівлі 

продукцією у країнах ЄС, Великобританії, Туреччині) [1]. Департамент 

культури, медіа та спорту Великобританії наводить зведені статистичні дані по 

67 групах медійних підприємств [2]. 

Перевагами використання офіційної статистичної інформації є: достатньо 

високий ступінь деталізації даних та актуальність; охоплення діяльності всіх 

підприємств індустрії конкретної країни; дешевизна та швидкість збирання; 

достовірність та можливість уточнення/перевірки даних; опублікована 

методологія дослідження та збору даних.  

Разом з цим, наявні наступні недоліки: дискретність даних (відсутність 

комплексного аналізу медіаринку); неповнота та потенційна невідповідність 

цілям дослідження; не враховуються структурні зміни медіагалузі та зміни у 

медіапродукті.  

На національному та наддержавному рівнях ведеться облік діяльності 

медійної індустрії у складі креативних або культурних індустрій. Зокрема, 

періодично видаються звіти ЮНЕСКО, у яких, відповідно до моделі FCS 

(Framework for Cultural Statistics), надається інформація про випуск продукції, 

зайнятість, динаміку розвитку, міжнародну торгівлю культурними товарами та 

послугами. [3, 4]. Статистику міжнародної торгівлі креативною продукцією та 

послугами наводить також ЮНКТАД [5].  

У статистичних звітах Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

WIPO оцінюються результати діяльності індустрій, продукція яких захищена 

авторським правом [6]. У дослідженнях наводяться статистичні дані щодо 

розвитку таких індустрій, оцінка їх внеску у економічний розвиток країн світу.  

Значний інтерес можуть представляти дані галузевих асоціацій. Так, у 

2016 р. Міжнародною асоціацією видавців (ІРА) разом з WIPO було 

проаналізовано стан світової видавничої галузі на основі даних 35 асоціацій чи 

державних органів [7]. Бюро економічного аналізу США при департаменті 

комерції подає комплексну статистику випуску продукції та зайнятості у 

культурній сфері за моделлю ACPSA [8].  
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Перевагами використання зазначеної статистичної інформації є: зведення 

інформації про медіаіндустрію та медійні ринки у єдиному джерелі, що надає 

можливості порівняння даних; безоплатність отримання звітів або даних (на 

сайті); достовірність та можливість їх перевірки; оголошена методологія 

дослідження та збору даних; здійснення експертами відповідних наддержавних 

організацій аналізу та оцінок перспективного розвитку.  

Недоліками є: нижча актуальність/новизна (як правило, звіти видаються 

нерегулярно та використовують дані 3-5 річної давнини); неповнота даних 

(зазвичай дослідженнями охоплюється обмежене коло країн світу); потенційна 

невідповідність цілям маркетингового дослідження (звіти розробляються згідно 

з визначеними цілями міжнародних організацій). 

Систематичні дослідження та відкриті прогнози медійного ринку або 

окремих його сегментів здійснюються міжнародними корпораціями Price 

WaterHouseCooper [9], McKincey [10], а також Zenithmedia [11]. Наведена у їх 

звітах інформація грунтується на власних дослідженнях, доповнюється 

офіційними статистичними даними, експертними кількісними прогнозами та 

якісними оцінками розвитку індустрії, проте методологічна основа досліджень 

не розголошується.  

Джерелом вторинної інформації є також комерційні організації, що 

здійснюють рейтингову оцінку діяльності найпотужніших підприємств світу. 

Серед них консультативні фірми та медіакомпанії, такі як Thomson Reuters 

(TRBC), Standard & Poor's(S & P), Morgan Stanley Capital International (MSCI), 

Dow Jones та Financial Times Stock Exchange Group (FTSE). На основі 

розроблених ними статистичних моделей здійснюється конкурентний аналіз, 

оцінюється ефективність інвестиційних пропозицій, фінансової 

реструктуризації тощо. Як правило, дослідження є платними, але доступною 

може бути інформація рейтингів (в т.ч. по галузях), експертних оцінок та 

стислих оглядів.   

Перевагами використання зазначеної інформації є наступні: методологія 

досліджень передбачає виокремлення медійної індустрії як окремої облікової 
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одиниці; вчасно враховуються зміни у структурі медійної галузі (наприклад, 

класифікатор GICS від Standard & Poor's буде оновлено у вересні 2018 р. саме у 

зв’язку з динамікою перетворень у медійній галузі [12]); здійснення 

експертного аналізу даних та прогностичних оцінок; оперативність подачі 

інформації та прогнозів; зручність представлення даних (широко 

використовується інфографіка, презентації); безоплатність отримання окремих 

звітів (на сайті).    

Недоліками є: неповнота даних у відкритих звітах та прогнозах (як 

правило, консультативними дослідженнями охоплюються лише найпотужніші 

медійні підприємства та географічні ринки); потенційна невідповідність цілям 

дослідження (звіти розробляються згідно з певними цілями організацій, 

відкриті звіти публікуються в рекламних цілях); неоголошена або неповна 

методологія збору та обробки даних, а також прогнозних показників; 

дороговизна замовлення цільової інформації. 

Таким чином, кабінетне дослідження світового медійного ринку 

відповідаючи принципам економічності, достовірності та об’єктивності, не 

дотримується принципів комплексності, оперативності та точності. Виявлені 

недоліки мають враховуватися при здійсненні маркетингових досліджень.   
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ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ У МЕДІАКОМУНІКАЦІЯХ:  

КОНТЕНТ 

 

Активне впровадження новітніх технологій змінює медійні практики, 

стандарти спілкування і обміну інформацією, тому в сучасних умовах, важливо 

вчасно відслідковувати тенденції трансформацій в медіакомунікаціях.  

Наразі контенту генерується набагато більше, ніж ми можемо прочитати, 

темп виробництва також зростає, за короткочасну увагу читача борються з усіх 

можливих платформ, руйнуються звичні розповідні структури. Сучасний 

контент мережі все більше ідентифікується як: searchable – той, що шукається, 

shareable – той, що поширюється, likeable – той, що подобається. Однак, в 

журналістиці контент завжди розглядався як отриманий від першоджерела, 

перевірений на достовірність, опрацьований за стандартами [1].  

Це свідчить про те, що зміни відбуваються дуже швидко, читачеві стає 

нудно і для того, щоб не втратити свою читацьку аудиторію, потрібно 

змінювати підхід до створення контенту, використовувати нові інструменти. До 

сучасних тенденцій стосовно створення контенту відносимо наступні: 

1. Генерація якісного контенту в меншій кількості. Під час 

дослідження від Content Marketing Institute було виявлено, що 82% топ-

маркетологів вважають якісний контент головним чинником, що сприяє 

підвищенню ефективності просування продукту [2].  

2. Використання емпатії при створенні контенту, метою є не 

захоплення уваги, а створення емоційних переживань у читача. Наприклад, 

розповіді від першої особи та журналістика рішень – вид журналістики, який 
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надає перевагу висвітленню ефективних, успішних рішень поточних соціальних 

проблем [3].  

3. Створення контенту, який подобається користувачам і відповідає 

пошуковим системам. Його типи:  

 Відповіді на питання читачів; 

 Навчальний контент, огляди; 

 Новини, актуальна інформація;  

 Користувацький контент – унікальний матеріал, який створюється 

аудиторією бренду. Наприклад, відгуки покупців, рецензії, рекомендації, 

оцінки товарів і послуг, публікації на своїх сторінках в соціальних мережах, 

блогах, відеоролики, фотографії та ін.; 

 Відео. За даними The Wall Street Journal, перегляд онлайнового 

відео зріс в 10 разів з 2011 по 2016 рік, і це стрімке зростання не сповільниться. 

Пости у Фейсбук, які мають відео, залучають більше зацікавлених 

користувачів. Відео зараз є домінуючим форматом контенту в соціальних 

мережах [4]. 

4. Розширення спектру інструментів та гейміфікація – ефективний 

спосіб утримати читачів на сторінці видання та спонукати їх до того, аби вони 

охоче ділилися таким контентом у соцмережах. Створення тестів, інфографіки, 

інтерактивних фотографій, таймлайнів. Таймлайн – це інструмент, який 

допомагає проілюструвати розвиток певної події у часі та просторі. Це можуть 

бути біографічні довідки, хронологія подій, історія певних заходів чи процесів. 

У тайм-лайн можна вбудовувати зображення, фотоматеріали, аудіо- та 

відеофайли, місце на карті. Фототайм-лайни активно використовують західні 

медіа (LeMonde,NewYorkTimes та ін.) [5]. 

5. Персоналізація контенту – це адаптація контенту під конкретні 

групи людей, зміна одного і того ж блоку інформації для певної аудиторії. 

6. Використання контенту в комплексі із SEO та SMM. Контент 

складає основу маркетингової стратегії, SEO-оптимізація створює умови для 
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того, щоб цей контент був видимим для своєї аудиторії читачів, SMM 

допомагає привернути увагу до контенту. 

7. Захист контенту.  

8. Розробка зручного інтерфейсу для читача та адаптація під мобільне 

подання. Чим менша кількість елементів меню на сайті, тим менше користувач 

витратить часу на вибір одного з них. Одне меню краще, аніж два (адаптований 

закон Хіка). Чим більшим буде розмір об’єкта, тим менше часу буде витрачено, 

аби клікнути на нього (адаптований закон Фіттса) [1]. 

Отже, в сучасних умовах для того, щоб бути ефективними, створювати 

релевантний контент та не втрачати свою читацьку аудиторію, гравці ринку 

медіа мають враховувати тенденції змін у медіакомунікаціях. Зокрема, 

 обирати якість, а не кількість; 

 не завойовувати увагу, а викликати емоції; 

 звертати увагу на нові види журналістики (журналістика рішень); 

 використовувати нові інструменти для нових медіа; 

 персоналізувати контент; 

 захищати авторські права; 

 робити читання зручним. 

 

Джерела: 

1. Мороз В. Нові цифрові технології для локальних новинарних 

порталів. Куди рухатися? / Віталій Мороз // Інтерньюз-Україна. – 2017. 

2. Рудницька К. 5 головних трендів, які змінять контент-маркетинг у 

2018 році [Електронний ресурс] / Катерина Рудницька // BRAB. – 2017. – Режим 

доступу до ресурсу: https://brabagency.com/insights/5-glavnyh-trendov-kotorye-

izmenyat-kont. 

3. Goujard C. Журналистика решений: умение рассказывать об 

успешных решениях общественно важных задач [Електронний ресурс] / 

Clothilde Goujard // IJNet. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://ijnet.org/ru/blog. 
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4. Must-Know Live Video Streaming Statistics [Електронний ресурс] // 

https://livestream.com/. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming. 

5. Как рассказать историю при помощи таймлайна [Електронний 

ресурс] / С. Паранько, О. Сидорова, Б. Серебриян, М. Стецовский // Medium. – 

2015. – Режим доступу до ресурсу: https://medium.com. 

 

 

Антюхова Яна Володимирівна, студентка 

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ 

 

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ 

 

Актуальність. В умовах стрімкої глобалізації, невпинного розвитку 

транскордонних засобів масової інформації та розширення інформаційного 

простору поступово в світі збільшується вплив засобів масової інформації на 

бізнес. Ключовою передумовою успішного ведення підприємницької діяльності 

стає використання реклами. Реклама є найважливішою складовою просування 

компанії або бренду чи окремої продукції з метою підвищення її 

конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки.  

Результати. Рекламний ринок – це поняття, що означає комплекс попиту 

на рекламні послуги (рекламодавці) і конкурентних пропозицій, що 

задовольняють попит на ці послуги (рекламні, маркетингові, медіа та інші 

агентства, а також ЗМІ та інші рекламоносії. В ідеалі, обсяг рекламного ринку 

дорівнює сумі всіх рекламних бюджетів, витрачених рекламодавцями за 

звітний період. Дослідження обсягів рекламного ринку має на меті відобразити 

конкурентну ринкову ситуацію серед рекламодавців, агентств, 

рекламоносіїв [1]. 
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Загальний обсяг світового медійного ринку у 2015 році оцінюється у 1,7 

трлн. дол. Світове лідерство в рекламних витратах традиційно займає США. 

Обсяг рекламного ринку цієї країни складає $155 млрд, це близько 38% 

глобального рекламного бюджету. У 2015 році витрати на рекламу склали: у 

США (602,973 млрд. дол.), КНР (168,826 млрд. дол), Японії (148,961 

млрд. дол.). Найвищі темпи приросту витрат на медіа та розваги спостерігалися 

у 2015 році у Індонезії (13%), Нігерії (11%), Єгипті, В’єтнамі, Пакистані (по 

10%). Найнижчі темпи приросту – у Австрії, Німеччині, Бельгії, Японії (по 2%). 

Динамічно розвивалася сфера інтернет-медіа (у Індонезії темпи приросту 

досягали 21%, Нігерії та Єгипті – 15%); відеоігор (14% у Кенії, 12% у Нігерії, 

11% у Індії та Бразилії); нижчими є показники розвитку видавничої сфери – 

темпи приросту не перевищували 4% в усіх країнах світу, в окремих 

розвинених країнах спостерігалося падіння темпів приросту (-1%) [2].  

Найбільш динамічним сегментом рекламного ринку є сегмент мобільної 

реклами (вся, що передається через Інтернет на смартфони і планшети), її 

зростання становитиме 37% від зростання усіх глобальних витрат. У 2013 р. 

фахівці прогнозували зростання на 56% в 2014 р. і 48% в 2015 р. Декілька 

факторів сприяли цій швидкій експансії: швидке сприйняття смартфонів і 

планшетів, нові формати рекламних оголошень, спеціально адаптовані для 

мобільної реклами, а також поліпшення стандартизації форматів оголошень, 

вдосконалення вимірюваності реклами, що спростить розрахунок 

рентабельності вкладень (ROI) для мобільної реклами [4]. 

За оцінкою експертів Warc, у 2018 році витрати на рекламу досягнуть 

$572 млрд. Зростання рекламних витрат обумовлюється Зимовими 

олімпійськими іграми в Кореї, Чемпіонатом світу з футболу і проміжними 

виборами в США. У Північній Америці рекламні витрати повинні вирости на 

5%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – на 6% і в Європі – на 2,6%. 

Мобільна реклама продовжить бути драйвером зростання, (її частка в 

глобальній рекламі протягом 2017 року збільшилася на 5,9% і склала 20,6%). 
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Телебачення збереже своє панування над онлайн-відео, перевершуючи свого 

конкурента в співвідношенні 6 : 1 [3]. 

Світовий ринок рекламних послуг, як і всі інші ринки, має свої 

особливості та тенденції розвитку:  

1) технологічне та технічне ускладнення реклами;  

2) процеси концентрації рекламної діяльності;  

3) зростання впливу на ринку рекламних послуг рекламодавців [5, с. 31].  

Тенденції розвитку світового рекламного ринку мають вплив на розвиток 

вітчизняного рекламного ринку. Розглядаючи світовий рекламний ринок 

загалом, можна відмітити стабільне зростання загальносвітового рекламного 

бюджету. 

Протягом останніх років рекламна діяльність в Україні посіла важливе 

місце в соціально-економічному житті населення. У зв’язку з потребою 

суспільства в рекламі, розвивається і рекламний ринок України, де з’являються 

нові ідеї, розробки, стратегії. Практика використання такого інструменту 

ведення бізнесу в Україні нараховує менш ніж два десятиліття. Проте, 

незважаючи на невеликий проміжок часу, ринок реклами сформувався й 

ефективно функціонує [6, с. 108]. 

Сучасний стан рoзвитку медійнoгo ринку в Україні відбувається на фoні 

кризи екoнoміки, а такoж пoлітичнoї та військoвoї нестабільнoсті. Експерти 

Всеукраїнськoї рекламнoї кoаліції [7] очікують швидкого розвитку ринку 

інтернет-реклами. Медійна і контекстна реклама в цьому році принесе 

прибутку більше на 40%, порівняно з минулим роком. Прибуток зросте до 400 

мільйонів гривень, 160 мільйонів припадатиме на контекстну рекламу і 240 

мільйонів – на медійну. Відтак, частка онлайн-реклами становитиме близько 

5% від усього ринку реклами в Україні. Щодо розвитку рекламного ринку 

України, то однією із тенденцією розвитку можна назвати використання 

інноваційних рекламних засобів. Одним із таких сучасних рекламних засобів є 

Digital-маркетинг (застосуванням всіх цифрових каналів: телебачення, Інтернет, 

радіо, мобільні телефони та ін.) [8]. 
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Отже, реклама постійно набирає оберти в своєму зростанні. Її розвиток 

має специфічні особливості у кожній країні, які залежать від багатьох факторів. 

Авжеж, вітчизняний рекламний бізнес не бездоганний, він має свої недоліки й, 

разом з тим, і свої переваги, які рекламні агентства можуть використати у своїх 

цілях та в цілях виходу на світовий рівень реклами. 
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1. Стрічка новин РБК Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bit.ly/2tuXA22. 

2. A world of Differences. Special Report. Global entertainment and media 

outlook 2016-2020 / Crhis Lederer, Megan Вrownlow. – 16 p. 

3. ‘Stellar’ global ad spend growth projected to reach 4.7% in 2018 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bit.ly/2F5f1JS. 

4. ZenithOptimedia: глобальный рекламный рынок [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://mmr.ua/show/zenithoptimedia-globalnyj-
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5. Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ МЕДІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Інвестиційна привабливість – це інтегральна сукупність критеріїв 

дійсності умов та факторів, які забезпечують зацікавленість інвесторів у 

вкладенні капіталу. Інвестиційна привабливість медійної галузі має велике 

значення в процесах міжрегіонального та міждержавного переміщення капіталу 

як одного з найважливіших факторів економічного зростання. Інвестиційна 

привабливість розглядається на рівні країни, галузі, регіону, підприємства. 

Підприємство в цій системі є кінцевою точкою вкладення коштів, де 

реалізуються конкретні інвестиційні проекти.  

Актуальність розвитку інвестиційного клімату даної сфери є 

беззаперечною з огляду на те, що на сьогодні Україна не може досягти 

економічного розвитку за рахунок власних фінансових ресурсів і потребує 

залучення іноземних коштів.  

У той же час, для світової медійної галузі характерна в цілому позитивна 

оцінка інвестиційної привабливості. Так, згідно з дослідженням компанії EY 

«Вся увага рентабельному зростанню: медіасектор та індустрія розваг, частина 

VIII» (Spotlight on profitable growth: Media & Entertainment. Vol. VIII) у 2015 

році рентабельність по EBITDA медіасектору та індустрії розваг випередила 

зростання кількох основних фондових індексів, які розраховуються для низки 

галузей. Прогнозується високий рівень рентабельності діяльності кабельних 

операторів (40%), кабельних мереж (36%), інтерактивних ЗМІ (34%), 

інформаційних послуг (30%), електронних ігор (28%), телебачення (25%). Дещо 



Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України 

  

- 40 - 

нижчою є рентабельність виробництва фільмів і телевізійних передач (14%), 

видання розважальної літератури та періодики (13%), музичної індустрії(13%). 

За показниками середньорічного темпу зростання, найдинамічнішим 

сегментом є інтерактивні ЗМІ (17%), виробництво фільмів і телевізійних 

програм (14%), музика (9%) та електронні ігри (7%), кабельні мережі (6%), 

мовне телебачення (5%), інформаційні послуги (4%), кабельні оператори (4%), 

супутникове телебачення (4%). Спад мав місце тільки в сегменті видання 

розважальної літератури та періодики - 7% [1]. 

Провідна світова компанія Google також бачить медіагалузь інвестиційно 

привабливою і тому планує інвестувати 300 мільйонів доларів на допомогу 

медіа та боротьбу з фейковими новинами. 

Очікується, що в 2018 році трансляції наживо та інтерактивні події 

забезпечать прямі надходження у розмірі понад 545 млрд. доларів США. 

Незважаючи на спроможність користувачів споживати контент «на вимогу» або 

відвідувати події дистанційно, популярність потокового контенту й далі 

зростає. У багатьох випадках контент «наживо» став більш ефективним та 

прибутковим завдяки цифровим технологіям.   

Зазначивши дедалі більшу готовність споживачів платити за цифровий 

контент, Deloitte Global також прогнозує, що до кінця 2018 року 50% дорослого 

населення в розвинених країнах світу матиме принаймні дві підписки на 

онлайн-медіа. І до кінця 2020 року середня кількість таких підписок 

збільшиться вдвічі – до чотирьох. 

При оцінці та прогнозуванні інвестиційної привабливості галузей 

економіки окремої країни важливо враховувати вплив чинників макрорівня та 

галузевого рівня. Доцільно оцінити роль окремих галузей у економіці країни; 

перспективність і ефективність їх розвитку; ступінь державної підтримки цього 

розвитку; рівень інвестиційних ризиків, характерних для різних галузей, й інші 

синтетичні (узагальнюючі) показники. 

На макрорівні факторами інвестиційної привабливості є:  

- внутрішня і зовнішня політична стабільність країни; 
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- ступінь державного втручання в економіку країни;  

- торговельна політика країни;  

- рівень інтегрованості національного законодавства у світове правове 

поле;  

- стабільність господарського, фінансового та податкового права;  

- митна політика й участь у світових організаціях;  

- загальна характеристика економіки й стабільність національної валюти; 

- темпи росту ВВП; 

- податки, тарифи, пільги; 

- характеристика банківської системи та її послуг в економіці країни; 

- вимоги стандартизації, квотування та штрафи в економіці країни; 

- валютні та фінансові ризики [2]. 

Чинниками, що негативно впливають на інвестиційний процес в 

Україні, є:  

1) суттєве податкове навантаження; ставка податку на прибуток в Україні 

(18%) та ставка ПДВ (20%) є вищими, ніж у багатьох країнах Центрально-

Східної Європи; проте, з огляду на високу, порівняно з країнами ЄС, 

прибутковість вкладення капіталу, ця різниця не є значною перепоною для 

інвестицій; водночас стримуючими чинниками для поліпшення інвестиційного 

клімату є інші податки та податкові платежі;  

2) корупція на всіх ланках влади, непрозорість процедур прийняття 

рішень органами виконавчої влади;  

3) недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод 

інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів;  

4) військові дії на Сході України, адже через окуповані території йде 

великий відтік капіталів. 

На галузевому рівні негативно впливають на інвестиційну привабливість 

медіагалузі в Україні наступні фактори:  

- Скорочення попиту на медійну продукцію внаслідок зубожіння 

населення; розвиток альтернативних форм використання вільного часу тощо;  
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- Низький розвиток діджітал-компонентів у відповідності до вимог 

часу, потреб аудиторії та запиту рекламодавців; розвиток цифрового сегменту 

має бути провідним в стратегічних планах телекомпаній, радіостанцій, 

журналів та газет без винятку. Робота в цьому напрямку необхідна як для 

збереження прийнятного рівня популярності традиційних вітчизняних ЗМІ, так 

і для поліпшення їхнього фінансового стану; 

- Ефективність запровадження нових моделей монетизації контенту у 

цифровому середовищі є недостатньою (оновлення моделей передплати, 

запровадження нових форм взаємодії з рекламодавцями тощо); 

- Поширення нелегального використання медіапродуктів та 

недостатнє ресурсне забезпечення вітчизняного медіавиробництва щодо 

боротьби з піратством;  

- Низький рівень рентабельності медійних підприємств 

(спостерігається посилення на медіаринку позицій суто дотаційних медіа та 

використання їх власниками у політичних цілях) [3]; досить важливою 

частиною доходів ЗМІ залишаються непряма реклама та замовні публікації 

(т.зв. піар-проектів або «джинса») [4];  

- Відсутність цільової фінансової, консультативної та технічної 

допомоги медіа, спрямованої на технічне переоснащення медіавиробництва, 

навчання творчих співробітників новітнім технологіям, навчання 

медіаменеджерів управлінню сучасними незалежними ЗМІ, підвищення 

кваліфікації працівників рекламних відділів медіа. 

Таким чином, підтримка інвестиційної привабливості вітчизняної 

медіагалузі має велике значення для культурного, політичного та економічного 

розвитку держави. Якщо медіакомпанії, громадянське суспільство, держава, 

бізнес-середовище та міжнародні структури не докладуть зусиль задля того, аби 

виправити поточну кризову ситуацію на українському медіаринку, то медійним 

структурам України загрожує можливість деградації, а сегмент незалежних 

якісних ЗМІ скоротиться до критичного для демократичного суспільства рівня. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ 

 

Актуальність. Один із найвідоміших бізнесменів світу сказав, що в 

майбутньому ринком управлятимуть онлайн-компанії, а всі інші підприємства 

взагалі його покинуть [1]. В сучасних умовах стрімко розвивається ІТ-сфера, 

що спонукає до розвитку й різні галузі бізнесу. Видавнича справа не є винятком 

й також переймає всі сучасні тенденції світового медіаринку. SMM, 

копірайтинг, лендінг, монетизація на медіахолдингах – українці 

використовують усі доступні інструменти інтернет-просування, аби збільшити 

власний дохід та розширити клієнтську базу.  
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Результати. Порівнюючи з 2016 роком, можна помітити, що тенденція 

«просування» видавництва у Фейсбуці змінюється до розповсюдження 

інформації про компанії через Інстаграм та Телеграм. Специфікою першого 

каналу SMM є необхідність у створенні красивих, яскравих фотокарток, які 

серед користувачів соц.мережі називаються «предметними викладками». У 

центрі викладки знаходиться одне чи декілька видань, а навколо – аксесуари, 

які в сукупності формують завершену композицію.  

Саме такий інструмент просування використовує найбільша в Україні 

онлайн-книгарня Yakaboo. Її сторінка в Інстаграмі виділяється єдністю стилю 

та відображенням того, що не лише паперові книги можуть гарно виглядати, 

але й електронні (на фотокартках є електронні читанки). Yakaboo часто 

проводять сезонні розіграші-конкурси під назвою «YakabooBingo», основна 

ідея яких – популяризація читання серед українців. У кінці дійства обирається 

декілька переможців, які отримують грошову винагороду [2].  

Серед інших їхніх ідей: 

 оголошення промокоду, при введені якого під час оформлення 

замовлення на сайті діє акція 10%; 

 прохання підтримати команду Якабу в змаганнях; 

 проведення конкурсів на кращу рецензію до нових видань, випуск 

яких лише планується; 

 надання посилань на відеоогляди книг на Ютубі, що дозволяє 

рекламувати ще один канал інтернет-просування; 

 організація флешмобів, мета яких – за певний обмежений період 

часу прочитати конкретну кількість видань (#ЧитаємоРазом) і т.д. [2]. 

Видавництво «Фабула» обрало основним джерелом просування власного 

бренду канал у Телеграмі [3]. Вони щодня публікують нові записи, своєчасно 

повідомляючи читачів про найближчі заходи, участь у виставках, вихід нових 

видань, знижки чи акційній пропозиції. Іноді проводять опитування, за 

результатами яких мають на меті визначити приблизний тираж видань, оцінку 
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певних характеристик книг (зміст, поліграфічне оформлення, рецензія, анотація 

і т.д.), кількість бажаючих відвідати презентації книг з авторами.  

«Видавництво Старого Лева» активно просуває свій бренд з допомогою 

власного сайту, сторінок у Фейсбуці та Інстаграмі. Проте, вони одні з 

небагатьох, хто вирішив створити та розвивати свій канал на Ютубі. 

Наповнення сторінки на цьому медіаремурсі у видавництва ще невелике. Відео 

додаються з періодичністю раз у 2 тижні. Зазвичай це відеоролики у форматі 

душевної розмови-інтерв’ю з авторами чи працівниками компанії, 

декламуванням віршів чи уривків з книг, акції підтримки і т.д. [4].   

Варто також виділити видавництво «Основи», яке активно займається 

просуванням своєї компанії через паблік у Фейсбуці. Кількість їхніх 

підписників перевищує 23 тисячі користувачів, що свідчить про значний 

успіх [5]. Провівши маркетингове дослідження, стає зрозумілим, що їхня 

особливість – акцент на лише якісному контенті. Публікації на сторінці 

з’являються щодня. Вони пов’язані з тематикою видавництва та його 

виданнями, проте частіше нагадують інформативне бюро, за що їхню діяльність 

дуже цінять не лише українці, але й закордонні читачі.  

Висновки. Отже, серед основних тенденцій розвитку видавничого бізнесу 

маємо просування видавничих структур через онлайн-ресурси – соц.мережі, 

медіахолдинги, месенджери. Видавництва все частіше звертаються за 

послугами до спеціалістів з просування сторінок в соц.мережах, маючи на меті 

постійно розвиватися, збільшувати дохід й клієнтську базу.  
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МЕДІЙНІЙ 

ГАЛУЗІ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

У сучасних умовах медійна галузь розвивається надшвидкими темпами. 

Вона стала основою життя суспільства, яке не може жити без постійного 

доступу до свіжої інформації. Діяльність підприємств медійної сфери має 

потужний вплив як на економічний, так і на соціальний розвиток держави. 

Тому виникає необхідність аналізу інноваційних практик управління 

персоналом, які дадуть початок створення передумов для подолання 

організаціями негативних наслідків соціально-економічних зрушень. 

Перед менеджерами в даній галузі стоїть непросте завдання обрати такий 

підхід до управління кадрами, який би приніс найкращий економічний ефект та 

вмотивованість працівників до подальшого досягнення результатів. Складність 

полягає у тому, що медіасфера є творчою і це обумовлює постійну креативність 

як з боку технічного персоналу, так і управлінського.  

Завдяки впровадженню і застосуванню різних інноваційних кадрових 

технологій з’являються нові підходи до управління людськими ресурсами в 

зарубіжних і вітчизняних компаніях. Їх інноваційність може мати загальний 

характер, або тільки регіональний, або виключно для даної компанії, яка 

усвідомила необхідність і почала впроваджувати прогресивні практики 

управління людськими ресурсами. 



Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України 

  

- 48 - 

Управлінська діяльність на підприємствах медійної галузі має бути 

орієнтована передусім на розвиток творчих здібностей персоналу і подолання 

консерватизму та інертності поведінки працівників, при цьому ґрунтуючись на 

оцінці об'єктивних умов функціонування виробництва. Важливими також є 

надбання управлінського характеру: філософія управління, корпоративна 

культура, стиль керівництва, ділова репутація тощо.  

Творчу діяльність працівників важко прогнозувати, регламентувати, 

нормувати. Вона відрізняється суттєвою ризикованістю й непередбачуваністю 

через відсутність чіткого визначення її майбутніх результатів, тому творчість 

колективу підприємства вимагає врахування можливих ризиків і потребує 

належної адаптації виробництва до творчої мобільності персоналу [1]. 

Розглянемо найактуальніші сучасні концепції, підходи та практики в 

управлінні персоналом.  

Експерти Бостонської консалтингової групи у щорічному звіті «Creating 

People Advantage» запевняють, що управління талантами і лідерством, HR-

аналітика, управління залученістю, поведінкою і культурою є 

найпріоритетнішими напрямами діяльності для керівників. Управління 

талантами – це таке управління персоналом, при якому враховуються 

індивідуальні особливості розвитку кожного співробітника, надається допомога 

в удосконаленні його сильних сторін і в поліпшенні тих ділових якостей, в 

яких, на власну думку, думку колег і лінійних менеджерів, він відчуває нестачу. 

Також одним із підходів до побудови системи управління талантами є 

категоризація і сегментація всього персоналу на групи за критеріями: 

ефективність, потенціал, компетенції. Необхідність цієї системи обумовлена 

бажанням диференціювати зусилля і витрати компанії на персонал залежно від 

цінності тієї чи іншої групи співробітників [2]. 

Ще одиним з сучасних підходів до управління персоналом є Investors in 

People («Інвестори в Людей»). Він являє собою інноваційну систему якісного 

менеджменту, інтеграцію стратегії управління людьми в стратегію управління 

організацією, міжнародний показник якості управління людьми, формулу 
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взаємодії менеджерів і персоналу організації з метою ефективнішого 

досягнення цілей і завдань підприємства. 

У зарубіжній науковій літературі все частіше зустрічаємо дослідження 

процесів залученості персоналу (employee engagement), формування підходу 

управління персоналом на основі високої залученості (high involvement 

approach to HRM або HIHRМ). HIHRМ системи прагнуть викликати 

прихильність співробітників, а не просто вимагати дотримання правил роботи, 

встановлених керівниками. Вони прагнуть управляти виробничою поведінкою 

співробітників за допомогою їх залучення, ідентифікації з організацією та 

неформальним або груповим управлінням. Зважаючи на це, HRM може 

одночасно підвищувати здібності співробітників, мотивацію і створювати 

можливості для них здійснити свій внесок у спільний результат [3]. 

Також серед прогресивних практик управління персоналом варто 

виділити методику LAB-profile, яка дає можливість будувати метапрограмні 

профілі працівників або кандидатів на вакантні посади. Цей метод базується на 

психологічних інструментах управління персоналом і дає можливість 

побудувати метапрограмний портрет особистості, за допомогою якого 

виявляються найхарактерніші риси стилю мислення співробітника, що 

допомагає спрогнозувати, як успішно він виконає завдання певного виду 

діяльності та якими ресурсами він володіє [4]. 

Отже, при зростаючій конкуренції в умовах ринкової економіки творчий 

підхід управлінського персоналу в прийнятті рішень є одним з істотних 

конкурентних переваг компанії при інших рівних умовах. Обрання ефективного 

підходу до управління персоналом є головним завданням менеджерів у 

медійній сфері, що досягається завдяки виявленню творчого потенціалу 

компанії й оцінці управління цим потенціалом з метою підвищення 

ефективності виробництва і впровадження інноваційних ідей. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОМОЦІЇ  

В АСПЕКТІ МАС-МЕДІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Актуальність. У сучасному світі в умовах кризи книговидавництв і 

переходу до цифрового інформаційного середовища традиційні книжкові 

видання зустрічаються з низкою проблем, серед яких доволі важливою є 

слабкий розвиток популяризації видань. Тому інформаційна політика 

видавництва є однією з основних складових налагодження ефективного 

комунікаційного процесу і задоволення інформаційних потреб цільової 

аудиторії.  

Зі швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій важливу 

роль у просуванні книги на ринку виконує її промоція. Поняття «книжкова 

промоція» на сьогоднішній день не є новим. Сам термін «промоція» або 

«publicity» виник на Заході, його основним завданням є поширення інформації 

про книгу та її автора у будь-якій формі для широкого загалу з метою 

заінтригувати до читання і як наслідок – сформувати попит на книгу. Серед 

традиційних засобів найбільш популярним було використання ЗМІ, презентації 

та виставки, участь у книжкових форумах тощо.  

Рекламно-промоційні заходи, що здійснюються видавництвами, 

книгарнями, бібліотеками, фаховими виданнями, пресою, не набувають 

масового характеру, а отже, не використовують всю свою потужність. Відтак, 
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виникає потреба в аналізі стану і перспектив у сфері книжкової промоції, 

визначення тенденцій у її розвитку є важливим теоретичним та практичним 

питанням для нинішнього книжкового ринку.  

Результати. Реклама, розміщена у традиційних та новітніх медіа, є не 

лише джерелом інформації та важелем просування продукції, а й головним 

джерелом фінансування самих ЗМІ. Тому кількість і частота рекламних 

повідомлень у медіа зумовлені економічною доцільністю. Оскільки книги є не 

лише об’єктом комерційної реклами як вид видавничої продукції, а й 

культурним об’єктом соціальної реклами, то й просування книговидавничої 

продукції у медіа має специфічні особливості.  

Для аналізу сучасних технологій просування книги на видавничому 

ринку, слід врахувати всі зміни, які відбуваються в медіакомунікації. Адже 

саме вони дають сучасним видавцям і книгорозповсюджувачам значно ширший 

спектр комунікаційних ресурсів для забезпечення ефективної книжкової 

промоції. Варто розрізняти поняття «канали просування» та «засоби 

популяризації». Серед найефективніших її засобів – публікація рецензії, огляду, 

тематичної статті, інтерв’ю з автором чи видавцем у друкованих ЗМІ; 

тематичний книжковий огляд у ЗМІ; презентації книг; авторські зустрічі з 

читачами; авторські турне містами; участь видавництва та автора у книжкових 

виставках; участь у ток-шоу; літературні вечори; дискусії; круглі столи; 

тематичні передачі за участю авторів або видавців тощо [1, 4].  

До активних способів промоції можна віднести участь видавництва у 

книжкових ярмарках, виставках та фестивалях. Вони водночас мають також 

культурно-просвітницький характер, який проявляється через низку заходів, що 

відбуваються у межах цих представницьких заходів, у інформуванні видавців, 

авторів, перекладачів, ілюстраторів про їх доробки та нові проекти, книжкові 

новинки; проведенні різноманітних заходів для суб’єктів книжкового ринку; 

піднесенні престижу української книги в суспільстві та формуванні моди на 

читання тощо [2, 59].  
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Але великий розмах проведення цих заходів не можна уявити без 

попереднього згадування їх у Інтернеті. Звичайно, найактуальнішим та 

найбільш рентабельним середовищем для промоції є Інтернет. Для великої 

частини населення інтернет-середовище стало основним джерелом отримання 

нової інформації та комунікації і його аудиторія лише збільшується. Кількість 

українських користувачів мережі Інтернет постійно зростає і серед них 

переважають люди віком 15–29 років [3]. 

На сьогодні практично кожне активне видавництво має власний веб-сайт 

та сторінки у соціальних мережах, активно застосовує засоби SMM, що є 

наслідком значного розширення і активного використання мережі Інтернет як 

основного засобу інформації про книжковий ринок. Багато видавництв 

пропонують послугу книга – поштою, тобто мають свої інтернет-книгарні за 

цінами видавництва (без торговельної націнки) [4]. Ненав’язливий медійний 

спосіб спілкування – блог – активно використовується і як спосіб книжкової 

промоції та форма популяризації літератури. Блогосферу і все, що з нею 

пов’язано, досліджувала І. Космач, виокремлюючи її як комунікацію, що 

включає в себе рекламу, промоцію, інформування, швидкість та оперативність 

подання інформації, доступність [5, 277]. Блогерами можуть виступати як 

професійні комуніканти (письменники, літературні критики, журналісти тощо), 

так і аматори, які просто прочитали книжку і хочуть розповісти про неї власні 

враження, поділитись пережитими емоціями. Блог передбачає процес 

двосторонньої комунікації, а відтак, сприймається ненав’язливо, що зацікавлює 

непідготовленого читача. Прикладом такого можна назвати книжковий блог 

Ксенії Кисіль, засновниці «Етажерки». Такі канали має небагато українських 

видавництв – «Лілія», «Ранок», «Світич», «Основи», «Видавництво Аннети 

Антоненко», «Свічадо», «MeridianCzernowitz» «Арткомплекс», «Кліо», 

«Фоліо», «Видавництво Старого Лева», «Навчальна книга Богдан», «Грані-

Т» [4].  

Ще однією цікавою тенденцією у соціальних мережах стало виникнення у 

нашому випадку спеціалізованих книжкових соцмереж та читалень, таких як 
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Goodreads чи WattPad. Головним їхнім завданням є спроба мінімізувати час на 

пошук книги зі збереженням якості отриманого продукту та його відповідності 

смакам користувача [6]. Це саме те, чого досі бракувало читачам. З іншого 

боку – саме такі соціальні мережі виконують промоційну функцію, розраховану 

саме на масового читача, який не завжди зорієнтований на оцінку критиків чи 

рецензії у спеціалізованих виданнях.  

Ще одним прикладом новітніх засобів просування книги є флешмоб. Він 

характеризується стихійністю, учасники обмінюються відгуками про книги, 

додають рекомендації та власні описи книжок. На сайті «Українська Правда» 

писали, що в Україні ініціатива набрала обертів за два дні після завершення у 

Києві «Книжкового Арсеналу». У соцмережах з’явився флешмоб про 

#ПригодиГарріПоттера. У рамках флешмобу ім’я Гаррі Поттера підставляють 

до заголовків різноманітних видань. До флешмобу долучилися видавництва, 

книгарні і звичайні читачі. Їхня фантазія безмежна, тож у малого чарівника вже 

з’явилися дуже неординарні пригоди. Учасники не пояснюють чи прагнули 

вони таким чином звернути увагу на інтерес до читання, але під час такого 

флешмобу їм це вдалося [7].  

Одним із різновидів флешмобу є буккросинг (англ. bookcrossing) – хобі та 

громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж – це так званий 

процес «визволення» книг. Людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її 

у громадському місці (парк, кафе, потяг, станція метро тощо) для того, щоб 

інша людина могла цю книгу знайти та прочитати; а прочитавши, вчинити так 

само [8]. Пильнування за «подорожжю» книги здійснюється за допомогою 

спеціальних сайтів в інтернеті. За короткий термін буккросинг уже отримав 

своє місце і в видавничих комунікаціях. Буккросинг – нове явище на сучасному 

книжковому ринку, проте оригінальне з точки зору рекламної промоції. 

Оскільки учасники буккросингу не зацікавлені в комерційній складові цього 

процесу, то інформація про книги тут подається об’єктивно, чим і зацікавлює 

сучасних видавців та потенційних читачів.  
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Висновки. Отже, можемо дійти висновку, що промоція книжки в 

інтернеті – ефективний спосіб популяризації читання в добу інформатизації та 

глобалізації. Добір адекватних засобів впливу на аудиторію для певних каналів 

видавничої комунікації сприяє їхньому організованому та ефективному 

функціонуванню в інформаційному просторі країни, що підвищує рівень 

книжкової промоції як професіойної сфери спілкування.  
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