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АНОТАЦІЯ 

 

 

 

 Дипломний проєкт на тему : «Просування онлайн-бібліотеки «Слухай» 

у соціальних мережах» Київ, НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021 рік. 

Науковий керівник Фісенко Т. В. 

Об’єктом дослідження є онлайн-бібліотека аудіокниг українською 

мовою «Слухай». Метою дослідження є створення ефективного просування 

онлайн-бібліотеки аудіокниг українською мовою «Слухай» у соціальних 

мережах.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури та додатків. У першому розділі описано сутність 

понять «аудіокнига», «онлайн-бібліотека», «просування» та «соціальні 

мережі», а також опрацьовано поняття «SMM» та специфіку просування 

проєктів у соціальних мережах. 

У другому розділі висвітлено сучасний стан ринку аудіовидавництва, 

закордонні та вітчизняні звукові проєкти. 

У третьому розділі описано діяльність онлайн-бібліотеки «Слухай», 

створення стратегії для просування проєкту та її реалізацію. 

За результатами дослідження зроблено висновок про те, що у роботі 

з’ясовано сучасний стан ринку аудіокниг, виявлено особливості просування у 

соціальних мережах; описано діяльність онлайн-бібліотеки «Слухай», 

розроблено та реалізовано стратегію просування проєкту в Instagram і Twitter. 

Ключові слова: аудіокниги, просування, соціальні мережі, онлайн-

бібліотека. 
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SUMMARY 

 

 

 

 Diploma project on the topic: « Promotion of the online library «Sluhay» in 

social networks» Kyiv, NTUU «KPI. Igor Sikorsky », 2020. Scientific adviser 

Fisenko T. V. 

 The object of research is the online library of audiobooks in Ukrainian 

«Sluhay». The purpose of the study is to create an effective promotion of the online 

library of audiobooks in Ukrainian «Sluhay» іn social networks. 

 The work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 

references and appendices. The first section describes the essence of the concepts 

«audiobook», «online library», «promotion» and «social networks», as well as the 

concept of «SMM» and the specifics of project promotion in social networks. 

 The second section highlights the current state of the audio publishing market, 

foreign and Ukrainian sound projects. 

 The third section describes the activities of the online library «Sluhay», 

creating a strategy to promote the project and its implementation. 

According to the results of the study, it was concluded that the current state of the 

audiobook market was clarified in the work, the peculiarities of promotion in social 

networks were revealed, the activities of the online library «Sluhay» were described, 

the promotion strategy of the project in Instagram and Twitter was developed and 

implemented. 

 Key words: audiobooks, promotion, social networks, online library. 
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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми.  Масова діджиталізація, зумовлена стрімким 

розвитком інтернету та підвищенням попиту на використання онлайн-

ресурсів, впливає на звички, поведінку та потреби людей, формує нові підходи 

до сприйняття книжок і підвищує попит на аудіовидання. Разом із тим 

розвиток аудіовидавництва у світі формує культуру споживання звукової 

продукції, демонструє можливості для якісного просування проєктів. 

Ринок аудіокниг українською мовою є досить молодим, однак він 

швидко пристосовується до сучасних тенденцій та активно розвивається. 

З’являється все більше прозових та поетичних аудіотворів, додатків і сайтів з 

аудіокнигами, відеоначитувань книжок та онлайн-записів декламування 

української поезії. Створюються нові платформи, що поширюють аудіокниги. 

Натомість у суспільства формується потреба вибору між ними, а у проєктів – 

потреба в формуванні якісної стратегії задля створення унікального 

позиціювання та ефективного просування.  

 Аудіокниги, у свою чергу, з’являються на платних, безкоштовних 

легальних і безкоштовних нелегальних платформах. На ринку літератури 

збільшується кількість україномовних звукових видань, а також з’являються 

різні форми їхнього створення. Впливає на їхню актуальність і пандемія 

COVID-19, що сприяє появі зацікавленості в аудіовиданнях. 

Просування онлайн-бібліотеки «Слухай»  покликане виокремити її серед 

конкурентів і сформувати лояльність до неї шляхом створення ефективної 

стратегії просування. Реалізація стратегії сприяє збільшенню обізнаності 

аудиторії про безкоштовну платформу з аудіокнигами українською мовою та 

популяризації аудіолітератури в цілому.  
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Об’єктом дослідження є онлайн-бібліотека аудіокниг українською 

мовою «Слухай», а предметом – соціальні мережі проєкту «Слухай», а саме 

Instagram і Twitter. 

Метою дослідження є створення ефективного просування онлайн-

бібліотеки аудіокниг українською мовою «Слухай» у соціальних 

мережах.  Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань:  

- з’ясувати сучасний стан ринку аудіокниг; 

- виявити особливості просування у соціальних мережах; 

- детально розглянути специфіку діяльності онлайн-бібліотеки «Слухай»; 

- розробити та реалізувати стратегію просування проєкту в соціальних 

мережах (Instagram і Twitter). 

Методи дослідження. Серед наявних методів дослідження було обрано 

ті, що є доступними та допомагають отримати максимальний результат за 

короткий період часу, а саме: аналіз (дослідження актуальності роботи, стану 

ринку аудіокниг, термінологічної бази), порівняльний аналіз (порівняння 

вітчизняних і міжнародних аудіопроєктів), опитування (вивчення цільової 

аудиторії), синтез (вивчено праці дослідників і зроблено висновки), 

узагальнення (сформовано загальні висновки до дипломного проєкту). 

Теоретичну основу дослідження становлять монографії, тези 

конференцій, наукові статті, матеріали з інтернет-ресурсів, мас-медіа.  

У процесі дослідження актуальності теми та реалізації дипломного проєкту з 

метою об’єктивної оцінки ситуації та знаходження ідей і фактів було 

розглянуто праці таких науковців як О. Погрібна, О. Литвиненко, О. Єгорова, 

І. Волосевич, А. Шуренкова, С. Водолазька та ін. Огляд літературних надбань 

дослідників допоміг проаналізувати ринок аудіовидавництва та його 

тенденції, розкрити особливості та характеристики онлайн-бібліотек. 

Наукова новизна одержаних результатів: здійснено комплексне 

дослідження вітчизняних та закордонних платформ із аудіокнигами, 

визначено шляхи просування аудіолітератури в соціальних мережах, 
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запропоновано підходи до безбюджетного просування онлайн-бібліотеки  

в соціальних мережах. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що створене просування 

для онлайн-бібліотеки реалізоване в соціальних мережах та існує як складова 

частина проєкту, яким користуються українці. 

Структура та обсяг дипломної роботи зумовлені метою та завданням 

дослідження. Дипломна робота містить 3 розділи, кожен з яких поділяється на 

підрозділи, та зміст, вступ, висновки, список використаних джерел і додатки. 

Загальний обсяг роботи становить 108 сторінок, з них основного тексту  

64 сторінки. Список використаних джерел складає 61 позицію. 
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 РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОСУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 

 

1.1. Термінологічна база дослідження 

Специфіка теми дипломного проєкту передбачає роботу з термінами, що 

стосуються тематики видання аудіокнижок. Їхній активний розвиток та 

популяризація у світі створюють необхідність для постійного вдосконалення 

та оновлення термінологічної бази. Для послідовного та логічного опису 

дослідження було опрацьовано й узагальнено характеристики основних 

термінів. 

Для отримання вичерпного тлумачення аудіальних процесів було 

проаналізовано статтю С. Водолазької «Аудіокниги як іноваційний спосіб 

популяризації книг» [7] та опрацьовано поняття «аудіокнига». Синонімічним 

до терміна «аудіокнига» є такі поняття, як «звукова книга», «звукове 

електронне видання», «звукова версія літературного твору» [22]. 

В інших дослідженнях, що характеризують специфіку, особливості та 

актуальність аудіокниг, також прослідковується використання терміна 

«аудіовидання». О. Литвиненко, авторка праці про порівняння засвоєння 

інформації з електронних та друкованих дитячих видань, розглядає його в 

контексті певного різновиду літератури та надає йому таку дефініцію: 

«аудіальні постановки відомих казок вітчизняних та зарубіжних класиків 

дитячої літератури» [18, c. 105] Якщо перенести термін у контекст літератури 

в цілому, а не фокусуватися на конкретному жанрі,  визначення аудіовидання 

можна сформулювати так: це аудіальні постановки відомих творів вітчизняної 

та зарубіжної літератури. Відповідно, цілком доцільним є застосування 

терміна «аудіовидання» як синоніма до поняття «аудіокнига». 

Згідно з трактуванням С. Водолазької,  звукове електронне видання 

«передбачає переведення тексту в голосове повідомлення» [7, c. 103]. Власне, 
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саме обмеження на звукове сприйняття відрізняє аудіокнигу від інших видів 

видавничої продукції (книг, брошур, журналів). Відповідно, наявність 

звукової трансляції видання є ключовою характеристикою аудіокниги. 

Звукове видання вдало поєднується з іншими видами діяльності та часто 

використовується споживачами для прослуховування в ситуаціях, де 

друкована книга є незручною для використання [22]. Формат аудіокниги дає 

змогу споживати контент у будь-який час та є доступним для різних категорій 

населення. Звукову версію літературного твору слухають там, де читати 

друкований варіант неможливо, наприклад в автомобілі. Цілком справедливо 

зазначити, що аудіокнига пришвидшує популяризацію літератури і є 

невід’ємною частиною її сучасного розвитку. У цьому контексті доречно 

використовувати термін «раціоналізація людської діяльності» під час 

трактування поняття «аудіокнига». 

О. Єгоров та Н. Холод у своїй праці, що описує звукові видання як 

інструмент для  вивчення іноземних мов, зазначають, що аудіокнига є 

універсальною у використанні: вона не потребує конкретного обладнання і 

може звучати на будь-якому звуковому носії: комп’ютері, смартфоні чи 

аудіосистемі; головна умова – підтримка конкретних форматів [12, c. 162]. 

Окрім універсальності, характерною рисою аудіокниг є інклюзивність. 

Власне, в Україні такий формат видань виник у ХХ ст. саме з метою 

полегшення умов життя для людей з особливими потребами та їхньої 

комфортної інтеграції в суспільство. З’явилися перші аудіокниги у книгозбірні 

при бібліотеці імені М. Островського, а ідейним засновником проєкту стало 

«Українське товариство сліпих». Згодом аудіовидання розширили межі своєї 

аудиторії – стали актуальними і для поціновувачів літератури, дітей та 

школярів [22, c. 86]. Наразі аудіокнига продовжує створювати можливості для 

спілкування та взаємодії людям з порушенням зорових функцій.  

Опрацювання наукових джерел, аналіз наведених понять та 

виокремлення особливостей звукових видань дають підстави сформулювати 

визначення поняття «аудіокнига» – це інклюзивний звуковий твір вітчизняної 
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чи зарубіжної літератури, що відтворюється на звуковому носії та завдяки 

своїй універсальності раціоналізує людську діяльність. 

Наступним терміном, який є важливим та часто використовуваним у 

межах дипломного проєкту, є онлайн-бібліотека. Реалії сьогодення доводять, 

що актуальність інтернет-простору та трансформація споживчих запитів і 

звичок створили фундамент для розвитку нових форматів контенту. 

Книговидавничий бізнес був змушений транслювати книги в новому  

форматі – на онлайн-ресурсах (сайтах, соцмережах), оскільки частота читання 

друкованих видань поступово зменшувалась [8]. Саме завдяки розвитку 

інформаційних технологій з’явився такий термін, як «онлайн-бібліотека».  

І він надалі буде відігравати одну з ключових ролей  у навчальній, соціальній 

та культурній діяльності [55, c. 199].  

В. Вітенко, автор дослідження про технологію створення електронної 

бібліотеки, у своїй праці описує термін «електронна бібліотека», що є 

синонімічним до визначення «онлайн-бібліотека», і надає йому таку 

дефініцію: це книжкова платформа, на якій основні процеси здійснюються з 

використанням комп'ютерів, а документи на машинних носіях співіснують з 

аудіо-, аудіовізуальними та іншими матеріалами [6, c. 71]. Але вищезазначене 

визначення не є вичерпним, оскільки саме частка «онлайн» характеризує 

належність бібліотеки до «хмарного» формату і є основною рисою, що вказує 

на розміщення, формат та наповнення порталу. Цілком логічно вказати, що 

онлайн-бібліотека – це база даних літературних творів, яка розміщена на 

просторах мережі інтернет. Онлайн-бібліотека складається з електронних 

видань, аудіокниг та оцифрованих видань, або містить один з них. Наприклад, 

онлайн-бібліотека «Слухай», яка є предметом дипломного проєкту, містить 

лише аудіоформат. Натомість, онлайн-бібліотека «Укрліб» викладає на своєму 

сайті [34] тексти творів, а на YouTube-каналі [33]  – аудіокниги, тобто поєднує 

одразу два формати: друкований та аудіо. 

Часто онлайн-бібліотеку асоціюють із цифровою та віртуальною. Однак 

ці поняття не є тотожними. Цифрова бібліотека передбачає зберігання 
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інформації в оцифрованому та дискретному форматах. Тобто це простір, де 

зберігаються переведені в електронний вигляд паперові видання та неповні 

літературні твори. Що стосується віртуальної бібліотеки, то вона не має 

конкретного місцезнаходження і, за твердженням дослідників, 

«використовується для визначення комплексу інформаційних джерел, 

доступних через глобальні комп’ютерні мережі» [6, c. 72]. 

Детальне дослідження терміна «онлайн-бібліотека» та відокремлення 

його від подібних понять (цифрової та віртуальної бібліотеки) дало змогу 

сформулювати узагальнене визначення: онлайн-бібліотека – це книжкова 

платформа, що розміщена у всесвітній комп’ютерній мережі інтернет та 

містить твори вітчизняної та закордонної літератури, представлені в одному 

або усіх зазначених формах: електронні видання, оцифровані друковані 

видання та аудіокниги. Онлайн-бібліотека відіграє важливу роль у 

культурному розвитку населення та навчальній діяльності учнів, студентів і 

закладів освіти. 

У дипломному проєкті також розглядається створення стратегії та 

реалізація концепції просування онлайн-бібліотеки в соціальних мережах 

(зокрема, Instagram та Twitter, а отже доцільно розглянути дотичні поняття в 

контексті дослідження. Відповідно до інформації, поданої у SEO-словнику 

компанії «IGroup», соціальну мережу визначають як  «інтернет-співтовариство 

користувачів, об’єднаних за спільною ознакою на базі одного сайта» [28]. 

Основою соціальних мереж є взаємодія та активність користувачів, оскільки 

їхня діяльність та зацікавленість платформою впливає на її успішність та 

темпи розвитку. Аудиторію соціальних мереж об’єднує не місцезнаходження, 

а спільна зацікавленість конкретними темами, людьми. Відповідно, цілком 

справедливо сказати, що вони надають можливість тематичної кооперації 

користувачів та є ефективним засобом комунікації [10, c. 84–86].  

Згідно з твердженням авторського колективу монографії «Соціальні 

мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства», 

соціальні мережі – це «глобальний інструмент здійснення інформаційно-
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психологічних, політичних, маркетингових та інших соціальних практик у 

середовищі інтернет» [29, c. 106]. Це свідчить про те, що вони впливають не 

лише на процеси, які відбуваються на конкретній платформі, а й на події, 

реакції та настрої в суспільстві. Доречно зазначити, що соціальні мережі є 

дотичними до реальності та активно взаємодіють із нею завдяки доступності 

та близькості до користувачів. 

Наразі соціальні мережі функціонують як основні платформи для обміну 

та зберігання інформації, онлайн-комунікації та самореалізації. Як резюмує у 

своєму дослідженні І. Динник, ці платформи популярні в сучасному 

інформаційному просторі та «виконують усі функції, що відповідають засобу 

масової комунікації, – інформативну, регуляторну та культурологічну» [11, 

c. 66]. Варто додати й те, що вони активно створюють тренди, формують 

громадську думку та є невід’ємною частиною маркетингової та PR-діяльності. 

Взаємодія з соціальними мережами є вагомим складником «проведення 

дозвілля, джерелом інтелектуального зростання, навчання і нерідко – основної 

роботи» [29, c. 24]. 

Опрацювавши визначення терміна та розглянувши основні ознаки й 

характеристики соціальних мереж, можна надати таку дефініцію поняття 

«соціальна мережа» – це платформа для онлайн-комунікації, об’єднана на базі 

одного сайта інтернет-співтовариством користувачів, що мають спільні риси 

та ознаки. Вона впливає на формування громадської думки, події, реакції та 

настрої в суспільстві. Окрім цього, кожна соціальна мережа має власні 

характерні особливості та потребує індивідуального підходу до роботи з нею. 

Одним із завдань дипломного проєкту є створення стратегії ефективного 

просування для онлайн-бібліотеки аудіокниг. Відповідно, варто також 

розглянути поняття «просування», яке входить до основної термінологічної 

бази дослідження. У маркетинговій діяльності це поняття розглядають як 

комплекс заходів, що «збільшує поінформованість про товари та послуги  

і врешті-решт збільшує їх продаж, приносячи високі прибутки та прибуток 

компанії», – так у своєму дослідженні про інтегровані маркетингові 
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комунікації вказує С. Корабльова [17]. Безумовно, просування збільшує рівень 

знань аудиторії про компанію або товар. Однак, недоцільно вказувати, що саме 

просування збільшує продажі та приносить прибутки компанії, оскільки 

просування є складником маркетингу, а саме маркетинг-міксу – «сукупності 

маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення 

поставленої мети та вирішення маркетингових завдань» [9, c. 20–22].  

Окрім просування до маркетинг-міксу відносять також товар, ціну та розподіл 

(або місце продажу), які позначені на рис.А1 (Див. дод. А, рис. А1). 

Відповідно, не лише просування впливає на кількість продажів та фінансові 

показники компанії. Якщо просування є ефективним – воно проінформує 

визначену аудиторію та збільшить її обізнаність про товар або послугу.  

Однак за показник фінансової ефективності відповідає комплекс маркетинг-

міксу в цілому, тому варто розглядати ефективність усіх складників концепції. 

Відповідно, недоречно в трактуванні поняття «просування» зазначати про 

його прямий вплив на прибуток компанії.  

Як резюмує Т. Романчик, до сьогодні відсутнє чітке розподілення між 

термінами «просування» та «маркетингові комунікації». Автор зазначає, що 

просування «покликане створити обізнаність споживача, забезпечити знання 

та мотивувати його до придбання товару» [25, c. 28]. Натомість Американська 

маркетингова асоціація розглядає просування як сукупність процесів для 

створення, спілкування, доставки та обміну пропозиціями, що несуть цінність 

для клієнтів, партнерів та суспільства [43]. Просування містить у собі кілька 

складників та є тривалим у часі. В основі просування лежить налагодження 

зв’язків із цільовою аудиторією (потенційними та наявними покупцями) 

завдяки використанню засобів маркетингової комунікації: реклами, зв’язків із 

громадськістю, direct-маркетингу, маркетингу в соціальних мережах тощо [21, 

c. 104–105]. 

Опрацювавши трактування поняття «просування» в різних джерелах, 

доцільно їх узагальнити: це комплекс заходів, який збільшує 

поінформованість потенційних та наявних покупців про товари та послуги, 
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мотивує їх до конкретної дії шляхом застосування засобів маркетингової 

комунікації та є тривалим у часі. Разом із іншими складниками маркетинг-

міксу просування впливає на фінансову ефективність компанії.  

У процесі роботи було розглянуто та узагальнено такі поняття, як 

аудіокнига, онлайн-бібліотека, соціальні мережі та просування, відповідно, 

термінологічна база нашого дослідження повністю відповідає структурі 

роботи.  

 

1.2. Функції та особливості SMM 

Компанії та бренди використовують різноманітні підходи до просування 

власних товарів та послуг у мережі інтернет. Одним з поширених способів 

залучення аудиторії, підвищення обізнаності про компанію та формування до 

неї лояльного ставлення є Social Media Marketing (далі – SMM).  SMM – це 

комплекс заходів, що доносить інформацію до споживачів, шляхом взаємодії 

з ними через соціальні мережі, метою якого є просування товарів або  

послуг [36, c. 303]. SMM є ефективним елементом інтернет-маркетингу та 

передбачає використання соціальних мереж для широкого спектру дій: 

«бізнес-комунікацій, реклами, маркетингових досліджень і безпосередньої 

реалізації товарів і послуг» [20, c. 252]. Окрім цього, він дозволяє проводити 

моніторинг, опрацьовувати кризові ситуації, здійснювати трансфер трафіку на 

необхідний ресурс, а також слугує платформою для інфлюенс- 

маркетингу (Див. дод. Б, рис. Б1). 

Ефективність SMM обумовлена персоніфікованою комунікацією та 

можливістю отримувати від користувачів зворотний зв’язок. У процесі 

дослідження були виокремлені переваги використання маркетингу в 

соціальних мережах. По-перше, реклама на цих платформах має відмінний від 

звичайної банерної реклами характер: аудиторія їй більше довіряє, з нею 

краще взаємодіють. Це відбувається тому, що між брендом або блогером та 

користувачами немає бар’єрів. Аудиторія відчуває себе частиною спільноти, 

цікавиться діяльністю компанії або конкретної людини, і відповідно, бажає 
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бути до не ближчою. У цьому випадку реклама не сприймається як спосіб 

«витягування» грошей чи нав’язування покупок, навпаки – вона дозволяє 

користувачам стати схожими на тих, хто подобається, за допомогою 

придбання подібних товарів і послуг.  

По-друге, у соціальних мережах легше знайти необхідну категорію осіб 

для транслювання рекламного повідомлення. Реклама в соціальних мережах 

дозволяє знайти цільового клієнта та отримати достатньо даних для 

подальшого аналізу. Існують такі варіанти розміщення реклами: 

1) реклама у блогерів та інфлюенсерів – для якісного результату 

обов’язково проводиться дослідження осіб, з якими планується 

взаємодія (надсилається запит на їхню статистику, аналізується 

аудиторія та її активність, теми, які висвітлюються у блозі тощо);  

усі дані є у відкритому доступі, тому пошук цільової аудиторії не 

складає проблеми; 

2) таргетована реклама – завдяки алгоритмам вона дозволяє 

сегментувати аудиторію відповідно до інтересів, характеристик, 

деталей, обирати мету (збільшення кількості підписників, активність 

під публікацією, перехід за посиланням тощо); також, за умови 

правильного налаштування, вона є значно дешевшою за рекламу в 

блогерів чи інфлюенсерів.  

Відповідно, у соціальних мережах існують усі необхідні інструменти для 

ефективного розміщення рекламного повідомлення.  

По-третє, особистий зворотний зв’язок сприяє швидкому вирішенню 

критичних ситуацій та зводить конфлікти до мінімуму. Окрім цього, бренди 

мають можливість комунікувати з аудиторією та отримувати оперативну 

інформацію про якість послуг і товарів, процес купівлі, доставку. Це дозволяє 

компаніям бути клієнтоорієнтованими, досліджувати тренди, настрої та 

бажання їхньої цільової аудиторії [2]. 

Окрім виявлення позитивних аспектів просування в соціальних 

мережах, було також проаналізовано його недоліки. Основною проблемою 
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SMM, як і інтернет-маркетингу в цілому, є інформаційний шум та висока 

конкуренція. У соціальних мережах компанії змагаються не лише з власними 

прямими та непрямими конкурентами, а й з організаціями з інших галузей, 

кожна з яких прагне привернути увагу клієнта. На жаль, наразі це робити все 

важче: користувачі втомилися від постійного потоку інформацій, яка часто є 

одноманітною. Схожість контенту спричинена значною кількістю трендів, які 

після появи миттєво заповнюють інформаційний простір. Відповідно, 

постійна трансляція подібних елементів набридає користувачам: контент стає 

одноманітним і перетворюється на інформаційний шум. Для того, аби оминути 

цю негативну тенденцію, варто створювати контент, який відповідає 

сучасності, та разом із тим містить елементи автентичності.  

Ще однією проблемою просування в соціальних мережах є 

псевдоекспертність. Існує категорія осіб, які не є професіоналами, однак 

завдяки ефектному контенту або воронкам продажу привертають увагу 

підписників та продають їм власні послуги чи продукти. У результаті покупці 

отримують неякісний товар – і формується негативне ставлення до конкретних 

галузей, товарів, послуг або інтернет-покупок у цілому. Тобто на довіру 

користувачів впливає і їхній попередній досвід взаємодії в соціальних 

мережах. Однак, за умови глибокого аналізу аудиторії та створення стратегії 

просування, яка формуватиме довіру до проєкту та компанії, відображатиме 

їхню діяльність, виокремлюватиме їх з-поміж конкурентів, зазначена 

проблема буде нівельована.  

SMM охоплює більшість соціальних платформ. Найчастіше фахівці цієї 

галузі працюють з Instagram та Facebook. Найбільш популярною за кількістю 

активних користувачів соціальною платформою в Україні є Facebook – він 

налічує майже 3 млн осіб. Instagram також потрапляє у п’ятірку лідерів – його 

аудиторія складає 1,2 млн активних підписників. Twitter знаходиться на  

16 місці та має 353 млн користувачів (Див. дод. В, рис. В1). 
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Варто зазначити, що соціальні мережі часто мають подібні функції: 

можливість додавати текстовий контент, завантажувати фотознімки та 

відеозаписи, комунікувати з іншими користувачами платформи в коментарях 

та особистих чатах. Окрім спільних для більшості платформ характеристик є 

також функції, які соціальні мережі переймають одна від одної. Вдалим 

прикладом є функція «Історії» – швидкий спосіб поділитися життєвими 

подіями у власному профілі на 24 години. Наразі вона активно 

використовується платформою Іnstagram. Вперше її прототип з’явився в 

додатку Snapchat під назвою «Спогади», звідки Іnstagram і перейняв цю  

опцію  [56]. Однак оскільки соціальна мережа Іnstagram є більш популярною 

за Snapchat, «Історії» асоціюють саме з нею. Згодом цю функцію перейняли й 

інші соціальні мережі, як-от Facebook, YouTube, Twitter.  

Окрім схожих можливостей у кожної соціальної мережі є унікальне 

позиціювання та власна аудиторія. У межах дипломного проєкту було 

розглянуто такі додатки як Instagram та Twitter, оскільки просування онлайн-

бібліотеки базується саме на взаємодії з ними. Ці соціальні мережі цілком 

протилежні за спрямуванням та наповненням. Instagram – платформа, що 

робить акцент на фото та відеоформатах, дозволяє додавати тексти обсягом до 

2200 символів до публікацій, містить широкий вибір інструментів для роботи 

з «Історіями», дозволяє проводити прямі трансляції, створювати каталоги, 

відстежувати деталізовану статистику. Натомість Twitter належить скоріше до 

блогосфери; це соціальна мережа так званих «миттєвих» публікацій, у якій 

переважають невеликі текстові повідомлення обсягом до 280 символів, є 

можливість додавати відео, коментувати, робити репости, однак можливості 

аналізу аудиторії доволі обмежені. Відповідно, ядро аудиторії в цих платформ 

є різним. Згідно з дослідженням одного з основних сервісів з аналізу 

статистичних даних – Statista, що охоплює більше 80 тис. тематичних 

спрямувань,  основну масу аудиторії Twitter, а саме – 80,2%, складають 

користувачі віком від 18 до 49 років; ядром аудиторії є користувачі, вік яких 

складає 35–49 років (Див. дод. В, рис. В2). Натомість на платформі Іnstagram 
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аудиторія є помітно молодшою (Див. дод. В, рис. В3). У цій соціальній мережі 

переважають користувачі віком від 18 до 34 років – вони складають 62,8 %; 

ядром аудиторії є користувачі віком 25–34 років. Відповідно, у Іnstagram 

переважає молода аудиторія, яка є більш лояльною до брендів та реклами і 

відкрита до обговорень, а у Twitter – старша аудиторія, яка здебільшого 

цікавиться культурою, розвитком держави, стежить за новинами. Так можна 

відзначити суттєву різницю між двома платформами; кожна з них потребує 

відмінної стратегії розвитку бренда та унікального підходу до створення 

контенту. 

Отже, нами було розглянуто поняття Social Media Marketing, яке 

трактується як комплекс заходів, що має на меті просування товарів та послуг 

і доносить інформацію до споживачів шляхом взаємодії з ними через соціальні 

мережі. Було досліджено, що SMM як інструмент інтернет-маркетингу має 

такі основні напрямки використання: реклама, трансфер трафіку, моніторинг, 

бізнес-комунікації, реалізація товарів та послуг, маркетингові дослідження.  

У процесі роботи було виокремлено переваги використання SMM, а саме: 

високий рівень довіри до реклами, простий пошук цільової аудиторії 

(порівняно з іншими видами реклами), швидка особиста комунікація з 

користувачами. Також було розглянуто Instagram та Twitter як платформи для 

просування товарів і послуг та визначено, що вони відрізняються між собою 

популярністю, аудиторією, функціональністю та форматами наповнення. 

 

1.3  Специфіка просування в соціальних мережах 

Просування онлайн-бібліотеки, як і будь-яких інших товарів і послуг, 

передбачає використання механізмів SMM. Воно складається з таких етапів як 

дослідження, планування та реалізація, результат яких впливає на вирішення 

цілей та завдань. В основі будь-якого просування лежить SMM-стратегія –  

«план досягнення бізнес-цілей компанії засобами комунікації в соціальних 

мережах» [14, c. 209]. Стратегія дозволяє зрозуміти, які кроки необхідні для 

досягнення мети просування в соціальних мережах, як їх реалізувати та як за 
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умови обмеженості ресурсів досягнути найбільш ефективного результату. 

Доречно зауважити, що SMM-стратегія обов’язково має відповідати цілям 

загальної маркетингової стратегії та доповнювати її.  

SMM-стратегія передбачає розподілення усього процесу роботи на 

кілька етапів: [59]  

1) аналіз компанії або продукту; 

2) дослідження цільової аудиторії; 

3) формування цілей присутності у соціальних мережах; 

4) вибір платформ для транслювання діяльності, продажу товарів; 

5) дослідження конкурентів та їхнього позиціювання на обраних 

платформах; 

6) створення концепції проєкту; 

7) створення плану рекламної/PR-діяльності; 

8) реалізація стратегії; 

9) аналіз і корегування помилок, оновлення стратегії. 

Зазвичай SMM-стратегія розпочинається з аналізу компанії та продукту: 

їхнього поточного стану, особливостей, характеристик, переваг і недоліків 

тощо. Метою такого дослідження є розуміння концепції та унікальної торгової 

пропозиції, які компанія чи продукт можуть запропонувати ринку.  

Воно необхідне для створення ефективного позиціювання та відокремлення 

від конкурентів. Найкращим методом дослідження, що дозволяє якісно 

опрацювати всі аспекти діяльності бренда, є SWOT-аналіз. SWOT-аналіз дає 

змогу всебічно дослідити проєкт, оскільки охоплює як внутрішні, так і 

зовнішні фактори впливу. Внутрішніми є сильні та слабкі сторони 

компанії/продукту, зовнішніми – їхні можливості та загрози. Результатом 

SWOT-аналізу є список напрямів роботи: частину з них варто додавати до 

переліку завдань проєкту, робити на них акцент та використовувати як 

можливості для розвитку, а іншу частину – вдосконалювати, досліджувати 

глибше, зводити до мінімуму їхній вплив на діяльність компанії [58]. 

Відповідно, після підведення підсумків SWOT-аналізу формується готовий 
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перелік дій, який надалі необхідно пріоритезувати та застосовувати у 

формуванні концепції проєкту.  

Наступним етапом створення SMM-стратегії є дослідження цільової 

аудиторії продукту компанії. Цільова аудиторія (ЦА) – категорія осіб, що 

зацікавлена у конкретному товарі або послузі. Це ті користувачі, проблеми 

яких компанія може вирішити завдяки власній продукції. Дослідження ЦА 

дозволяє скоротити витрати на рекламу, адже некоректно визначена ЦА  

не відреагує на рекламні повідомлення, оскільки вони для неї не є 

актуальними. Відповідно, замість прибутку компанія отримає лише витрати на 

просування.  

Дослідження аудиторії розпочинається з аналізу споживачів, що 

включає такі питання: 

1) Ким вони є? Яку мають сферу діяльності? Які хобі? Чи відчувають 

себе щасливими? Які у них мрії? Чого соромляться, а що ненавидять? 

2) Для якої діяльності обирають конкретний товар/послугу? 

3) На які групи поділяються та за якими ознаками? 

4) Які заклади відвідують? Що купують?  Скільки коштів і на що 

витрачають? 

5) Які мають сумніви при придбанні товару? 

6) Що їм дає ця покупка? 

7) За що можуть переплатити? [37] 

У процесі дослідження важливо орієнтуватися не на типові 

характеристики осіб (вік, стать, дохід тощо), а на їхні звички, інтереси, 

вподобання та потреби, а після аналізу користувачів у цілому перейти до 

створення так званої «buyer persona», яка досліджується  шляхом глибинного 

інтерв’ю. Buyer persona – це особа, що є прикладом ядра цільової аудиторії 

проєкту і має характеристики найбільш типових потенційних покупців.  

Ця особа має ім’я, стать, проблеми та мотивації, користується певними 

соціальними мережами, має тригери, особливості поведінки та способи 

здійснення покупок. Метою розроблення buyer persona є створення  
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особи-покупця, на якого орієнтується компанія під час проведення 

маркетингової діяльності [49]. 

Варто зазначити, що існує 4 види цільової аудиторії: 

1) основна та вторинна; 

2) широка та вузька; 

3) аудиторія за типом цільової групи (B2B або B2C); 

4) аудиторія за цільовим призначенням [35]. 

Вони дозволяють визначати, якою саме є аудиторія проєкту, та чітко 

сегментувати її. Сегментування – це розподіл споживачів на групи відповідно 

до їхніх цілей, поведінки, характеру покупки тощо. Воно необхідне для 

повноцінного дослідження аудиторії, оскільки навіть у покупців одного 

товару або послуги є різні запити та потреби. Наприклад, одним з сегментів 

онлайн-бібліотеки аудіокниг «Слухай» є люди із вадами зору, а іншим – 

поціновувачі українських літературних творів. Відповідно, трансляція 

принципів діяльності та донесення інформації про компанію для різних 

сегментів матиме різний характер та канали комунікації. 

Після повного аналізу цільової аудиторії розпочинається етап 

формування цілей, у процесі якого використовуються методики, що 

дозволяють класифікувати цілі за змістом діяльності, пріоритетністю, 

часовими проміжками тощо. До таких методик належить техніка SMART, яка 

«передбачає аналізування, критичне осмислення та оцінювання 

сформульованої задачі, її уточнення та конкретизацію у вигляді  

мети» [16, c. 135]. Завдяки використанню цієї техніки є можливість як 

створити ціль, так і окреслити механізм її досягнення. Техніка SMART 

включає 5 етапів: 

1) S – specific: конкретизація цілі, її характер і повнота; 

2) M – measurable: вимірювання цілі, шляхом встановлення KPI (Key 

Performance Indicators – основні показники ефективності роботи); 

3) A – achievable: її досяжність та реалістичність; 

4) R – relevant: значимість цілі, її відповідність меті;  
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5) T – timed: ліміт у часі [23, c. 34–36]. 

Методика SMART сортує цілі, визначає їхню актуальність та доречність, 

дозволяє окреслити межі діяльності – відповідно, формує чітку стратегію 

їхнього досягнення та допомагає слідувати загальній меті проєкту. 

 Результатом попередніх досліджень є підбір платформ для комунікації з 

цільовою аудиторією. Варто зазначити, що на вибір соціальних мереж 

впливають як вподобання споживачів і характеристики buyer persona, так і цілі 

проєкту, його концепція та формат. Тому при визначенні платформ для 

комунікації з користувачами звертають увагу на результати усіх досліджень 

маркетингового відділу, що стосуються конкретного товару або послуги. 

Визначивши платформи для взаємодії з аудиторією, відбувається 

перехід до наступного етапу – аналізу конкурентів та їхнього позиціювання в 

обраних соціальних мережах. Цей процес дає змогу порівняти якість надання 

товарів і послуг, аудиторію, результативність рекламної та PR-діяльності. 

Конкурентний аналіз у соціальних мережах – це фундамент SMM-стратегії. 

Він складається з аналізу таких показників: 

1) охоплення аудиторії та її активності; 

2) взаємодії користувачів з проєктом; 

3) філософії бренда та її транслювання; 

4) дизайну акаунта; 

5) контенту сторінки; 

6) активності сторінки [3]. 

У процесі аналізу дані заносяться у таблицю, і кожному конкуренту 

присвоюється оцінка за відповідний показник. У результаті бали кожної з 

компаній сумуються. Фінальна таблиця характеризує ефективність діяльності 

та формує розуміння конкурентоспроможності кожного з проєктів. 

Етап дослідження завершується аналізом конкурентів, наступним же 

етапом є реалізація, а саме – створення концепції проєкту з урахуванням 

результатів аналізу. Концепція включає розробку візуального контенту, 

створення Tone of voice (тональність бренда у комунікації зі споживачами), 
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матриці контенту та рубрикатора. Ці складники є основою для майбутнього 

наповнення сторінки компанії, відповідно, їхні формати є 

взаємодоповнювальними та відповідають загальній концепції. Адже допоки 

соціальні мережі не транслюють позиціювання проєкту, донести його цінність, 

залучити аудиторію та отримати результат буде неможливо. 

Етап, що є суміжним із попереднім, – це створення плану рекламної та 

PR-діяльності. У ньому описуються майбутні колаборації, взаємодії з 

партнерами, PR-кампанії, а також розміщення реклами. У процесі роботи 

створюється орієнтовний перелік планів для кожної з платформ, де вказується 

період та загальна ідея. Також на цьому етапі проводиться моніторинг подій 

та інфоприводів для доповнення плану. Після підготовки орієнтовного 

переліку заходів рекламної та PR-діяльності до кожного з них створюється 

шаблон із нотатками й ідеями для транслювання події у соціальних мережах. 

Окрім цього, просування передбачає фінансові витрати, наприклад, на 

таргетовану рекламу, або рекламу у блогерів. Цей аспект також аналізується 

та прораховується: формуються цілі, досліджуються орієнтовні витрати на 

рекламу, відбувається планування. Для створення плану рекламної та PR-

діяльності зазвичай використовують roadmap – інструмент, що містить перелік 

етапів для досягнення конкретних цілей, розташованих у спільному просторі 

для розуміння повноти роботи. 

Один з останніх етапів – це реалізація стратегії, яка відбувається 

відповідно до концепції та цілей проєкту з урахуванням результатів SWOT-

аналізу, дослідження цільової аудиторії, аналізу конкурентів тощо.  

Оскільки під час реалізації з’являються помилки, неминучим є процес аналізу 

та внесення правок до оновленої стратегії. Це підсилює вже наявне 

позиціювання та пришвидшує реалізацію цілей проєкту. 

Нами було опрацьовано характерні особливості просування проєктів у 

соціальних мережах, досліджено етапи створення SMM-стратегії, 

послідовність роботи та актуальні методи для її побудови.  
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Отже, у теоретичному розділі дипломного проєкту було розглянуто та 

узагальнено такі поняття як аудіокнига – інклюзивний звуковий твір 

вітчизняної чи зарубіжної літератури, що відтворюється на звуковому носії,  

та раціоналізує людську діяльність; онлайн-бібліотека – розміщена в інтернеті 

книжкова платформа, що містить твори вітчизняної та закордонної літератури, 

представлені у форматі електронних видань, оцифрованих друкованих видань 

та/або аудіокниг; соціальні мережі – платформи для онлайн-комунікації, що 

об’єднані інтернет-співтовариством користувачів, які мають спільні риси та 

ознаки, на базі одного сайта та мають власні характерні особливості; 

просування – комплекс заходів, який збільшує поінформованість аудиторії про 

товари та послуги, мотивує її до необхідних дій шляхом застосування засобів 

маркетингових комунікацій, є тривалим у часі та впливає на фінансову 

ефективність компанії.  

Було опрацьовано поняття Social Media Marketing (SMM), яке 

трактується як комплекс дій, що має на меті просування товарів або послуг і 

доносить інформацію до споживачів шляхом взаємодії з ними через соціальні 

мережі. Було досліджено, що SMM як інструмент інтернет-маркетингу має 

такі основні напрямки використання: реклама, трансфер трафіку, моніторинг, 

бізнес-комунікації, реалізація товарів та послуг, маркетингові дослідження.  

У процесі роботи було виокремлено переваги використання SMM, а саме: 

високий рівень довіри до реклами, простий пошук цільової аудиторії 

(порівняно з іншими видами реклами), швидка особиста комунікація з 

користувачами. Також було розглянуто Instagram та Twitter як платформи для 

просування товарів і послуг та визначено, що вони відрізняються між собою 

за популярністю, аудиторією, функціональністю та форматами наповнення.  

Також було опрацьовано специфіку просування у соціальних мережах 

шляхом дослідження етапів створення SMM-стратегії та їхніх характерних 

особливостей. Побудова SMM-стратегії передбачає такі етапи роботи: аналіз 

компанії та продукту, дослідження цільової аудиторії, формування цілей 

проєкту, вибір платформ для просування, дослідження конкурентів, створення 
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концепції проєкту, створення плану рекламної та PR-діяльності, реалізація, 

аналіз та оновлення стратегії. У процесі побудови SMM-стратегії 

використовують такі методи як SWOT-аналіз, аналіз аудиторії, створення 

buyer persona, сегментування, формування цілей за структурою SMART, 

конкурентний аналіз. Відповідно, специфіка просування в соціальних мережах 

передбачає послідовність у роботі та використання актуальних методів SMM, 

результат застосування яких впливає на досягнення цілей та завдань проєкту. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗІ АУДІОВИДАВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

 

 

2.1. Сучасний стан ринку аудіокниг 

Наразі аудіомистецтво є такою ж вагомою частиною культурного 

розвитку людства, як кінематограф, театр, живопис та архітектура. Так,  

на світовому ринку видавничої продукції все ще переважають звичні для 

людей паперові видання. Однак попит на прослуховування аудіокниг щороку 

зростає. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки частка населення, що 

слухає аудіовидання, збільшилась з 14 % до 16 % з 2016 по 2019 р. відповідно. 

Натомість споживання електронних книжок за аналогічний проміжок часу 

зменшилось з 28 % до 25 %, а читання друкованих залишилось на тому ж рівні 

і склало 65 % (Див. дод. Г, рис. Г1) [54].  

Поява такого формату книг цілком логічна: наразі відбувається масова 

діджиталізація, зумовлена стрімким розвитком інтернету та підвищенням 

попиту на використання онлайн-ресурсів для навчання, відпочинку та 

повсякденної діяльності. Термін «діджиталізація» слугує визначенням 

цифрової трансформації суспільства (перенесення інформації та контенту у 

цифровий формат). Діджиталізація сприяє появі все більшої кількості 

користувачів на різних інтернет-платформах. За даними сервісу Statista на 

січень 2021 р., кількість активних користувачів мережі інтернет сягає 4,66 

млрд осіб, що становить 59,5 % населення планети [46]. Це підтверджує 

актуальність трансформації будь-якого контенту в онлайн-формат. Також 

варто зазначити, що відповідно до графіка (Див. дод. Д, рис. Д1), частка 

активних користувачів соціальних мереж у світі складає 4,2 млрд осіб.  

Це говорить про те, що соціальні мережі є актуальними платформами для 
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просування товарів та послуг, збільшення пізнаваності бренда цільовою 

аудиторією. 

З метою дослідження сучасного стану ринку аудіокниг було 

опрацьовано всеукраїнське соціологічне дослідження «Читання в контексті 

медіаспоживання та життєконструювання», проведене ТОВ «Інфо Сапіенс» на 

замовлення державної установи «Український інститут книги» у 2020 р. [8]. 

Наразі основну частку ринку займають друковані видання – про це свідчать 

дані зазначеного дослідження: «67 % населення впродовж року читали 

друковані книжки». Аудіокниги в Україні займають 15 % ринку,  

і відповідають відсотку аудіовидань у США, незважаючи на те, що їхня поява 

в Україні відбулась значно пізніше, ніж у Німеччині та США. Варто зазначити 

й те, що публікація звукових версій електронних творів на просторах мережі 

інтернет сприяла розширенню та популяризації аудіокниг серед  

населення [22]. 

На ринок видавництва також вплинула і пандемія COVID-19, яка хоч і 

сприяла появі більшої зацікавленості у аудіокнигах завдяки пошуку нових 

видів дозвілля, однак одночасно викликала фінансову кризу, що вплинула на 

зменшення частоти купівлі книжок. У 2020 р. аудіокниги придбав лише 1 % 

населення віком до 60 років [8]. Через пандемію витрати сімей на дозвілля 

скоротилися, а пріоритетними стали базові напрями задоволення потреб.  

Крім того, зріс рівень тривожності, відповідно, пріоритетним стало 

накопичення коштів. У зв’язку з цим, значна частка аудиторії, що надавала 

перевагу аудіокнигам, перейшла на безкоштовні платформи або почала 

споживати неліцензійний контент. 

Аспект незаконного поширення контенту гостро постає в категорії 

електронної літератури. Наразі активною популярністю користуються чат-

боти та неліцензійні ресурси, які дають можливість завантажити необхідне 

видання безкоштовно. Вони містять як електронні книги, так і аудіовидання 

(частка яких є значно меншою). Такі ресурси безумовно погіршують стан 

ринку онлайн-видань, але є й позитивний бік неліцензійного контенту – 
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безкоштовний формат стимулює розвиток читання, сприяє збільшенню 

аудиторії, оскільки доступність дозволяє обрати книгу, яка буде до вподоби, 

не втративши коштів. Це свідчить про те, що безкоштовний формат є 

пріоритетним для більшості користувачів. Також існує категорія осіб, які після 

прочитання електронної книги або прослуховування аудіокниги купують 

друкований формат видання за умови, що воно їм сподобалось. Цікаво, що 

неліцензійний контент зазвичай використовують ті, хто не є активними 

читачами. Натомість результати досвідчення говорять про те, що «активні 

читачі частіше відстоюють позицію, що за контент потрібно платити» [8].  

Це свідчить про те, що в Україні наразі не розвинена культура придбання 

онлайн-продуктів – така тенденція була зумовлена активним поширенням 

неліцензійних матеріалів, насамперед кінематографу, протягом багатьох 

попередніх років. Відповідно, це стимулює появу нових незаконно 

завантажених творів і негативно впливає на розвиток аудіокниг в цілому.  

Питання про мову у сучасному інформаційному просторі постає досить 

гостро. За період незалежності української держави, що складає близько 30 

років, лише в останні роки у книгарнях активно збільшується кількість 

україномовної літератури та ростуть її продажі. Раніше на ринку переважали 

саме російськомовні видання. Цей аспект Оксана Забужко, українська 

письменниця, прокоментувала так: «Була експансія імпортованої книжки з 

Росії. Перед війною Україна складала 40 % російського ринку. Тобто 40 % на 

книжках росіяни заробляли у нас». [32]. Відповідно, україномовний ринок 

видань не мав можливостей для подальшого розвитку, саме тому ми 

спостерігаємо цей процес лише зараз, задовго після здобуття країною 

незалежності.  

Наразі україномовна література активно поширюється, а громадяни все 

частіше віддають їй перевагу. Значна частина українців, а саме 32 %, обирає 

літературу рідною мовою . У 2018 р. цей показник складав 24 %.  

Натомість аудиторія, яка надає перевагу російськомовній літературі, 

продовжує складати 27 %. Цікаво, що серед дітей значно більший відсоток 
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тих, хто обирає україномовну книгу (коли є аналогічна російською мовою) – 

він складає 56 %; а відсоток тих, хто надає перевагу російській літературі, – 

21 %. Варто зазначити, що звукові версії книг діти зазвичай слухають на 

смартфонах. [8].  

Аудіокниги з’явились відносно нещодавно (як зазначалося раніше, у ХХ 

ст.), і не набули одразу великої аудиторії і популярності. Відповідно, вони  

не мали особливого попиту, і як наслідок, не піддались значному впливу 

проросійських поглядів, на відміну від друкованих творів. Саме тому наразі 

67 % слухачів аудіокниг обирають україномовні звукові видання. 

Тенденція щодо поширення аудіокниг зумовила появу різних форм 

їхнього створення. Виділяють такі види начитування аудіовидань: [22, c. 88] 

1) професійний запис, що передбачає озвучування твору професійними 

начитувачами: дикторами, акторами тощо; 

2) аматорський запис – озвучення книг любителями, які мають бажання 

створити аудіотвір; доречно зауважити, що аматорський запис не 

характеризується низькою якістю озвучування; 

3) авторський запис – він передбачає начитування книги саме її автором, 

що дозволяє підсилити текст та надати особливого емоційного 

забарвлення твору, незважаючи на те, що автор не є диктором; 

4)  автоматичне озвучування – ця функція характеризується 

начитуванням тексту електронним диктором і є актуальною тільки в 

англомовному просторі. 

Відповідно, аудіокниги мають різні особливості начитування –  

і трапляється й таке, що читач надає перевагу друкованій книзі замість 

звукового варіанту, оскільки манера начитування диктора, голос або інтонація 

не відповідають уявленням слухача і є важкими для сприйняття.  

Отже, аудіокниги – актуальний формат книг, який постійно 

розвивається. Вони не знецінюють літературні надбання друкованих видань,  

а навпаки – доповнюють їх та стимулюють розвиток галузі. Більша частина 

читацької аудиторії надає перевагу саме безкоштовним аудіокнигам, оскільки 
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має схильність до використання неліцензійного контенту. Також наразі  

значний відсоток споживачів використовує україномовні звукові видання, що 

стимулює поширення вітчизняного контенту. Недоліком такого формату 

видань є манера начитування автора, яка може не відповідати очікуванням 

слухача. 

 

2.2. Міжнародні проєкти в галузі аудіовидавництва 

Попит на аудіокниги збільшується, як в Україні, так і закордоном. 

Відповідно, з’являється все більше ресурсів зі звуковими форматами книжок. 

На просторах мережі існують іншомовні сайти як з неліцензійним 

аудіоконтентом, так і легальним – безкоштовним або платним. За даними 

Techradar найбільш популярними онлайн-ресурсами, що присвячені 

аудіокнигам, є Audible, Google Audiobooks, Librivox, Kobo Audiobooks, 

Downpour [57]. На них доступні як класичні твори, так і актуальні новинки, 

начитані акторами та записані у високій якості. У процесі роботи нами було 

опрацьовано та проаналізовано кожен із зазначених онлайн-ресурсів.  

Найбільшою звуковою бібліотекою у світі є Audible, дочірня компанія 

Amazon, – сервіс, що містить аудіокниги, подкасти, аудіошоу, журнали 

англійською мовою та налічує понад 200 тис. унікальних назв [41].  

Кількість відвідувачів на сайті за квітень 2021 р. складає більше 24 млн осіб, 

79 % з яких є жителями США [42]. Сервіс надає безкоштовний 30-денний 

період для користування бібліотекою. Для Audible характерний високий 

рівень клієнтоорієнтованості: якщо слухачу не подобається придбана 

аудіокнига, він може безкоштовно замінити її на іншу. Окрім цього, сервіс 

щомісяця пропонує користувачам бонус, який можна витратити на купівлю 

продукції проєкту. Audible доступний на іOS, OS X, Android, Windows і 

Amazon Alexa [57]. 

Серед тематичних розділів, що присутні на платформі, варто виділити 

історію, гумор, мовознавство – вони рідко зустрічаються у аудіоформатах.  

На Audible також є аудіокниги про розвиток особистості, здоров’я, освітні 
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матеріали, художня література тощо. Перед купівлею книжок користувачі 

мають змогу прослухати фрагмент, щоб обрати бажаний варіант, а після 

скасування підписки – можуть продовжити використання придбаних раніше 

матеріалів. Окрім цього, кожну книгу можна завантажити і прослухати 

офлайн, пришвидшити та автоматично вимкнути завдяки таймеру. Вагомою 

перевагою онлайн-бібліотеки Audible є синхронізація аудіокниг на усіх 

платформах – це полегшує взаємодію користувача з контентом і формує 

позитивне враження про ресурс в цілому [40]. Вартість підписки на Audible 

складає близько 220 грн на місяць за базовий пакет послуг і 420 грн. – за пакет 

«Преміум» (не впевнена, що варто використовувати це слово). Пакети мають 

різний ліміт на кількість завантажених аудіокниг: базовий – 5 книг на місяць, 

«Преміум» – 10.  

 Другим за популярністю міжнародним проєктом, що розвиває напрям 

аудіокниг, є Google Audiobooks – сервіс аудіокниг, що належить Google та є 

складником продуктової лінійки Google Play. Він передбачає швидку 

транзакцію – від крамниці додатків одразу до споживача, без потреби 

завантажувати додатковий застосунок [48]. Сервіс не потребує щомісячної 

оплати, і користувач має змогу придбати бажані аудіокниги у будь-який 

момент і назавжди. Окрім цього, позитивним аспектом Google Audiobooks є 

взаємодія з аудіокнигами на різних платформах: Android, iOS або у браузері. 

Як і у сервісі Audible, у Google Audiobooks є можливість синхронізувати 

прослухане на усіх пристроях із операційною системою Android. Цікаво, що  

у США планують додати синхронізацію і у Android Auto – додаток, який 

дозволяє смартфону відображати інформацію на дисплеї автомобіля [47]. 

Недоліком проєкту є вартість книжок: ціна однієї аудіокниги на цій платформі 

вища за місячну підписку на Audible. Наприклад, вартість «Fire and Fury» 

(«Вогонь і лють» – книга про діяльність Дональда Трампа під час 

президентської кампанії) Майкла Вулфа складає близько 565 грн, аудіокниги 

Стівена Кінга – по 1200 грн. Однак, у Google Audiobooks часто присутні 

знижки і за «особливою» ціною, наприклад, аудіокнигу Стівена Кінга можна 
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придбати за 280 грн. Також сервіс пропонує знижку -50 % на купівлю першої 

книжки [48]. Платформа має функцію «Сімейна бібліотека», яка дає змогу 

поширювати придбані книги для певного кола осіб. У Google Audiobooks, як і 

в Audible, доступні таймер вимкнення аудіоконтенту, попереднє 

прослуховування та пришвидшення читання диктора. Особливістю 

платформи є взаємодія із Google Assistant, відповідно, користувачі можуть 

переходити до нового розділу, ставити відтворення на паузу або обирати інші 

аудіокниги за допомогою голосових команд. [57]. 

 Третім у рейтингу найбільш популярних онлайн-ресурсів із 

аудіокнигами є Librivox – додаток із безкоштовними аудіокнигами, що містить 

більше 15 тис. творів різними мовами світу [53]. Аудіокниги у додатку є 

суспільним надбанням (авторське право на них уже протерміновано або не 

існувало взагалі) і начитуються, редагуються та поширюються волонтерами. 

Через обмеження, що стосуються авторського права, у бібліотеці переважають 

класичні твори, та незважаючи на це, на сервісі присутня значна частина 

науково-популярної та релігійної літератури. Твори у Librivox можна як 

слухати онлайн, так і завантажувати аудіокнижки. Переглядати їх можна 

сортуючи за жанром, автором та назвою [52].  Перевагою Librivox є те, що 

багато аудіокниг доступні одразу кількома мовами, відповідно можна обрати 

для себе найбільш доречний варіант або перевірити знання з іноземної мови. 

 Наступним міжнародним проєктом аудіокниг, що входить до рейтингу 

найпопулярніших, є Kobo Audiobooks, який позиціонує себе як найдешевший 

сервіс підписки на звукові книги [50]. Аудіокниги у ньому доступні дев’ятьма 

мовами: англійською, французькою, іспанською, італійською, німецькою, 

голландською, португальською, бразильською та японською. Недоліком є 

обмеження у платформах для прослуховування – додаток доступний лише для 

Android-систем. Окрім цього, слухати аудіокниги можливо лише у США, 

Великобританії, Канаді, Новій Зеландії й Австралії, що значно обмежує коло 

споживачів. Серед переваг сервісу варто виокремити такі функції, що роблять 

процес прослуховування книжок більш комфортним: [51] 
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1) рекомендації аудіокниг, які ґрунтуються на вподобаннях 

користувачів; 

2) налаштування параметрів читання (регулювання розміру тексту та 

кольору тла, нічний режим); 

3) простий у використанні додаток; 

4) таймер вимкнення книги; 

5) синхронізація з іншими пристроями; 

6) відгуки про книжки. 

Підписка на Kobo Audiobooks є дешевшою за підписку на конкурента 

Audible – і складає близько 270 грн на місяць. При скасуванні підписки 

придбані книги залишаються доступними для прослуховування. Також сервіс, 

як і Google Audiobooks, щомісяця пропонує клієнтам бонуси, які можна 

витратити на купівлю аудіокниг. 

 Останнім у рейтингу лідерів серед популярних іноземних платформ для 

прослуховування звукових книг є Downpour – сервіс, що містить понад 80 тис. 

аудіокниг сучасної художньої та наукової та класичної літератури. Додаток 

має такі характерні риси: [45] 

1) список бажань та вподобань; 

2) можливість додавати примітки та закладки; 

3) синхронізація; 

4) таймер сну; 

5) регулювання швидкості відтворення; 

6) використання в офлайн-режимі. 

Особливістю Downpour є функція оренди аудіокниг, якої немає у інших 

сервісах. Оренда передбачає користування аудіокнигами за фіксовану вартість 

без щомісячного платежу протягом 30 та 60 днів. Варто додати, що 

щомісячний платіж у Downpour є середнім за ціновою політикою на ринку 

аудіоплатформ, він складає близько 360 грн. Однак на відміну від конкурентів 

у додатку Downpour немає безкоштовного тестового періоду – це є недоліком 

сервісу. Слухати аудіокниги проєкту можна як на пристроях iOS та Android, 



 

   

 

38 

так і на ноутбуках та комп’ютерах, при чому  одночасно. А окрім 

прослуховування на сайті звукові твори можна також вмикати і у додатку, 

який є простим та повністю зрозумілим у використанні [44]. 

Отже, серед популярних у світі онлайн-платформ, що присвячені 

аудіокнигам, існують такі лідери, як Audible, Google Audiobooks, Librivox, 

Kobo Audiobooks і Downpour. У процесі аналізу було розглянуто кожен із 

сервісів, досліджено їхні характерні особливості.  

 

2.3. Вітчизняні проєкти в галузі аудіовидавництва 

Україна, як і світові лідери, стрімко розвивається в галузі 

аудіовидавництва: з’являються нові видання, поповнюється список 

літературних аудіопроєктів, а читачі частіше віддають перевагу звуковому 

контенту. Вітчизняних сервісів, де можна слухати звукові книги, існує 

достатньо, тому обрати необхідний не складає проблеми. Сучасний споживач 

може знайти в українських онлайн-бібліотеках різну за жанром і напрямом 

літературу та взаємодіяти з нею в додатку, онлайн на сайті або офлайн на 

комп’ютері чи смартфоні. Зазвичай вітчизняні сервіси з аудіокнигами містять 

видання українською мовою. Однак, на деяких з них також присутні твори 

іноземними мовами: англійською та російською. В Україні є платформи зі 

звуковими версіями творів, на яких можна безкоштовно слухати, а іноді й 

завантажувати твори. Також є платні сервіси, де можна придбати конкретну 

книгу або підписку на певний період.  

Популярністю серед споживачів користуються 17 онлайн-бібліотек [4]. 

Окрім них, також є чимало YouTube-каналів з аудіокнигами від вітчизняних 

авторів. У процесі роботи було знайдено добірку платформ-лідерів з 

аудіокнигами [24], що налічує 5 онлайн-бібліотек: «АБУК», 4Read, «Ліхтар», 

Lingart та об’єкт нашого дослідження — платформу «Слухай». У процесі 

роботи було опрацьовано всі платформи (крім об’єкту дослідження, аналіз 

якого було проведено у практичному розділі дипломного проєкту).  
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Портал, що позиціонує себе як «перша українська аудіокнигарня» [39], 

має назву «АБУК». Цей додаток містить аудіокниги, подкасти та лекції 

українською мовою, а також навчальні матеріали для підготовки до ДПА та 

ЗНО. Серед аудіокниг є багато творів сучасних авторів, а також дитяча та 

класична література. Доступ до сервісу «АБУК» безкоштовний, а от за книги 

необхідно платити. Вартість однієї складає від 29 грн («Жменька тепла для 

мами», Сашко Дерманський») до 225 грн («Становлення», Мішель Обама). 

Окрім платних книг, у додатку є кілька безкоштовних, як-от «Сто тисяч» Івана 

Карпенка-Карого або «На полі крові» Лесі Українки. Також безкоштовними є 

подкасти. Додаток «АБУК» доступний у AppStore та GooglePlay. Слухати 

аудіокниги можна як онлайн, так і офлайн, попередньо завантаживши їх у 

додаток. Під час комплексного аналізу сервісу «АБУК» було виявлено такі 

особливості:  

1) наявність тематичних добірок; 

2) можливість слухати фрагмент із книги перед її покупкою; 

3) синхронізація пристроїв; 

4) наявність відгуків до книжок; 

5) публікація анотацій до творів, інформації про авторів. 

Варто зазначити, що онлайн-бібліотека «АБУК» регулярно 

оновлюється. Наразі в ній доступно більше 300 аудіокниг, а щомісяця 

додаються мінімум 10 нових творів [1]. Сервіс активно співпрацює з 

видавництвами та авторами: у добірках є розділи від «Видавництва Старого 

Лева» та «Наш Формат», а також твори, начитані авторами, як-от «Інтернат» 

Сергія Жадана або «Щасливі голі люди» Катерини Бабкіної. Як зазначають 

творці проєкту, на порталі зібрані «професійні аудіоверсії класичних і 

найкращих сучасних творів української та світової літератури» [39]. 

Наступним вітчизняним проєктом у галузі аудіовидавництва є 4Read – 

сайт з безкоштовними аудіокнигами, що містить україномовні твори 

вітчизняної та зарубіжної літератури.  Сервіс налічує 19 категорій, що 

відповідають жанрам книжок: детективи, біографії, романи, казки тощо. 
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Завантажити книгу з онлайн-бібліотеки 4Read неможливо, як і прослухати 

офлайн – сайт не має додатка та функціонує лише як онлайн-платформа. 

Недоліком також є те, що на сайті розміщено багато реклами, яка відволікає, 

ускладнює користування ресурсом. Серед переваг варто виділити наявність 

великої колекції творів, які доступні слухачам безкоштовно, можливість 

сортувати аудіокниги за популярністю та новизною, а також можливість 

залишати відгуки та оцінки до кожної книги. Творці проєкту інформують, що 

«матеріали взято з публічно доступних джерел […] (вони) надаються […] 

виключно з метою ознайомлення та розширення читацької аудиторії» [61]. 

 Ще одним популярним проєктом є онлайн-бібліотека «Ліхтар» – 

платформа для людей з вадами зору, яка містить лише безкоштовні книги 

українською мовою. Незважаючи на особливе позиціювання, сайтом може 

користуватися кожен. Однак, для незрячих платформа містить спеціальний 

набір функцій: голосове відтворення, керування за допомогою клавіш,  

простий інтерфейс; для тих, хто бачить погано – продумані спеціальні 

кольорові рішення [19]. В онлайн-бібліотеці «Ліхтар» доступні такі категорії: 

художня література, дитяча література, музика, освіта для дітей, радіо.  

У кожній з них міститься 30–40 аудіотворів. Надбання бібліотеки наразі є 

невеликим, однак воно стабільно збагачується, за твердженням його творців, 

«через пряме спілкування з авторами» [38]. Письменники часто підтримують 

проєкт і надають книги для публікації, а диктори безкоштовно озвучують та 

редагують аудіотвори. 

Нетиповою платформою зі звуковими книгами є Lingart – додаток, що 

дозволяє одночасно слухати та читати твори. Наразі в бібліотеці розміщені 

книги українською та англійською мовами, однак творці проєкту планують 

створити мультимовний простір. Книги в додатку платні: їхня вартість 

варіюється від 56 грн до 140 грн за книжку. У наявності переважно сучасна 

література, як-от роман «Клавка» Марини Гримич. Наразі аудіокниг на порталі 

небагато – близько 30 шт., однак творці проєкту продовжують працювати над 

розвитком бібліотеки. 
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У Lingart особливий підхід до аудіоконтенту – він доповнений текстовими 

матеріалами, які можна читати паралельно з прослуховуванням – такий 

формат читання, як зазначається на сторінці проєкту, «у 3-4 рази покращує 

розуміння й запам’ятовуваність» [13]. Для творців додатка важливим є 

комфорт під час прослуховування книжок, тому окрім синхронізації 

аудіальних матеріалів з текстовими, вони додали можливість увімкнення 

музики та підключення спецефектів, а надалі планують додати можливість 

створювати нотатки, відгуки, ділитися цитатами з іншими користувачами [13]. 

Завантажити додаток можна у AppStore та GooglePlay. 

 У процесі дослідження було опрацьовано основні платформи з 

аудіокнигами, що опубліковані в добірці від Studway [24]. Однак було 

знайдено ще один популярний ресурс – Yakaboo. Це інтернет-магазин, який 

окрім електронних і друкованих видань, продає аудіокниги. Платформа 

налічує близько 1000 звукових книг різними мовами, при цьому переважають 

російськомовні видання. Перевагою є наявність значної кількості розділів з 

різною літературою: на просторах Yakaboo можна знайти фахові аудіокниги, 

дитячу, художню, навчальну та навіть релігійну літературу. На сайті доступні 

такі функції, як сортування та підбір книг за параметрами (видавництвом, 

мовою) для легшого пошуку необхідного видання.  Незважаючи на платний 

формат, онлайн-книгарня Yakaboo часто використовує акції та знижки, дарує 

промокоди на покупки, що є безумовною перевагою. Також ціни у книгарні не 

є високими. Наприклад, аудіокнигу «Кролик і ведмідь» можна придбати за 3 

грн, а англомовні історії – за 10 грн.  

Отже, в Україні активно поповнюється список літературних 

аудіопроєктів. З метою проведення комплексного аналізу конкурентного 

середовища було розглянуто такі сервіси з аудіокнигами: «АБУК», 4Read, 

«Ліхтар», Lingart та Yakaboo, та проаналізовано їхні особливості.  

 

В аналітичному розділі дипломного проєкту було розглянуто сучасний 

стан ринку аудіокниг, які є вагомою частиною культурного розвитку людства, 
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та проаналізовано причини актуальності такого формату, основною серед яких 

є масова діджиталізація. Було досліджено вплив пандемії COVID-19 – вона 

сприяла популяризації звукових видань та водночас впливала на зменшення 

частоти купівлі книжок. У процесі аналізу було виявлено, що наразі в Україні 

не розвинена культура придбання онлайн-продуктів, а значна частина 

читацької аудиторії надає перевагу безкоштовним аудіокнигам, оскільки має 

звичку використовувати неліцензійний контент. Аспект незаконного 

поширення контенту був розглянутий як з негативного боку – такі ресурси 

погіршують стан ринку онлайн-видань, так і з позитивного – вони стимулюють 

розвиток читання, сприяють збільшенню аудиторії слухачів. Наразі 

відбувається приріст громадян, які обирають літературу українською мовою. 

Було визначено, що діти частіше за дорослих надають перевагу 

україномовним творам. Окрім цього,  було виділено види начитування 

аудіовидань, серед яких професійний, аматорський, авторський записи й 

автоматичне начитування творів, та визначено недолік аудиокниг – ним є 

манера начитування автора, яка іноді не виправдовує очікування слухача.  

У розділі було проаналізовано популярні закордонні онлайн-платформ, 

що присвячені аудіокнигам. Серед них Audible, Google Audiobooks, Librivox, 

Kobo Audiobooks і Downpour. Було розглянуто кожен з сервісів і виокремлено 

їхні характерні особливості. Audible – найбільша звукова бібліотека у світі, 

аудиторією якої є переважно жителі США; вона має тестовий період та 

доступна для використання на різних пристроях. Google Audiobooks – сервіс 

аудіокниг, що не потребує щомісячної оплати: придбати твори можна раз і 

назавжди. Його недоліком є висока вартість видань. Librivox – додаток із 

безкоштовними звуковими книгами різними мовами світу, який містить твори, 

що стали суспільним надбанням. Kobo Audiobooks – сервіс підписки на 

аудіокниги, що доступний лише у 5 країнах світу. Він характеризується 

наявністю щомісячних бонусів на купівлю книжок, а його недоліком є 

взаємодія лише з Android-системами. Downpour – це платформа, яка поєднує 
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сучасну художню, наукову та класичну літератури, а також відрізняється від 

конкурентів можливістю оренди аудіокниг.  

З метою аналізу конкурентного середовища на ринку аудіовидань 

України було розглянуто такі проєкти з аудіокнигами, як «АБУК», 4Read, 

«Ліхтар», Lingart і Yakaboo та виокремлено їхні особливості. «АБУК» – 

українська онлайн-книгарня, яка містить не лише аудіокниги, а й подкасти, 

лекції та матеріали для підготовки до ДПА та ЗНО. У ній переважають твори 

сучасної літератури, які зазвичай начитують професійні диктори, а час від часу 

– автори книжок. Вагомими перевагами сервісу є функція синхронізації книг 

на різних пристроях, можливість прослухати уривок книги до купівлі та 

наявність відгуків на аудіокниги. 4Read – сайт, що містить велику колекцію 

безкоштовних аудіокниг вітчизняної та зарубіжної літератури, контент якого 

є винятково україномовним. Недоліком порталу є значна кількість реклами та 

відсутність додатка. «Ліхтар» – бібліотека для людей із вадами зору, яка 

містить спеціальні функції як для незрячих, так і для слабозорих. Серед її 

наповнення присутні аудіокниги лише українською мовою. Окрім аудіокниг, 

на порталі можна слухати музику та радіо. «Lingart» є нетиповою 

аудіоплатформою, звуковий контент якої доповнений текстовими матеріалами 

– їх можна читати паралельно з прослуховуванням. Книги у бібліотеці платні, 

а твори розміщені двома мовами – українською та англійською. Yakaboo – 

інтернет-магазин аудіокниг, що містить видання різними мовами. Перевагою 

порталу є наявність видань широкого тематичного спектру, а також значна 

кількість акцій і знижок для споживачів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОСУВАННЯ ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕКИ «СЛУХАЙ»  

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 

 

3.1. Онлайн-бібліотека «Слухай» 

Тенденція до розвитку аудіокниг у світі та популяризація української 

літератури сприяють підвищенню попиту на вітчизняний контент і позитивно 

впливають на появу нових культурних проєктів. Саме ці умови стали рушієм 

для створення освітнього простору – онлайн-бібліотеки аудіокниг 

українською мовою «Слухай», яка містить твори класичної та сучасної 

української літератури, є безкоштовною для кожного користувача. Наразі 

аудіобібліотека налічує більше 300 поетичних і прозових творів різного 

тематичного (побутові, романтичні, громадсько-політичні) та жанрового 

(романи, новели, вірші, казки тощо) спрямування. 

Засновником проєкту є ГО «Всеукраїнська організація “Зміни”». Команда 

подала ідею онлайн-бібліотеки «Слухай» на «Бюджет участі 2018» – 

громадську ініціативу, що дозволяє мешканцям міста самостійно, шляхом 

голосування, обирати, на що витрачати частину коштів з міського бюджету; її 

результат не залежить від волі чиновників і депутатів [5]. У 2018 році проєкт 

онлайн-бібліотеки був підтриманий 3303 голосами киян та прийнятий на 

реалізацію. 

Створення бібліотеки аудіокниг відбувалось спільно з Інститутом 

журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка та тривало 

близько 4 місяців. Команда творців розпочала роботу з творів класичної 

української літератури. За мінімальну кількість озвучених книг вона 

визначила 50 творів, однак вдалось записати понад 100 одиниць 

аудіоконтенту. До озвучення залучили відомих акторів і пізнавані голоси 

України. Паралельно з презентацією проєкту провели потужну 
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промокампанію, на якій онлайн-бібліотеку «Слухай» позиціювали, як важливу 

соціально-культурну й освітнью платформу. Озвучення аудіокниг реалізували 

з урахуванням усіх правил щодо авторських і суміжних прав [15]. 

Метою ГО «Всеукраїнська організація “Зміни”» було створення 

літературних матеріалів, що адаптовані під тенденції епохи цифрових рішень 

та сприяють розвитку інклюзивної літератури, для того, аби «… зробити 

процес отримання культурологічних знань максимально простим та 

доступним» [31].  Метою творців проєкту було залучення до участі в ньому 

якомога більшої кількості медійних особистостей задля привернення уваги та 

підвищення пізнаваності онлайн-бібліотеки  «Слухай». Для реалізації цілі 

команда проєкту запросила до участі відомі голоси України: теле- та 

радіоведучих, акторів театру й кіно, музикантів – Валерія Харчишина, Дашу 

Астаф'єву, Богдана Бенюка, Дашу Коломієць, Олександра Ярмака, Євгена 

Галича та інших [26]. 

Першим твором, що з’явився на просторах бібліотеки, стала поезія 

Михайля Семенка «Бажання», начитана Ольгою Гайдай. Згодом були 

розміщені звукові версії поезій Івана Франка, Ліни Костенко, Лесі Українки та 

інших. Із сучасної літератури першим аудіовиданням, яке з’явилось в онлайн-

бібліотеці «Слухай», став роман «Дім Терези» Ольги Деркачової, що наразі 

налічує 13 300 прослуховувань [26]. Відповідно, до бібліотеки увійшли 

прозові та поетичні аудіотвори українських класиків, а також звукові видання 

сучасних письменників, які начитували самі ж автори.  

Після презентації проєкту в грудні 2018 р. в Київському університеті 

імені Бориса Грінченка команда продовжила розвиток онлайн-бібліотеки 

«Слухай», однак вже без коштів на просування. Як зазначалося, проєкт був 

створений за фінансування «Громадського бюджету» Києва та є соціальним, 

відповідно додаткових ресурсів на подальший розвиток виділено не було. 

Творцям бібліотеки необхідно було оновлювати та просувати проєкт без 

витрат на рекламу. Перше, з чого почала команда – це колаборації  

з аудіоплатформами та видавництвами, як вітчизняними, так і закордонними. 
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Наприклад, завдяки співпраці з Gwara Media, сервісом нових медіа та 

креативних індустрій, в онлайн-бібліотеці «Слухай» з’явилися іноземні  

твори – «Перевтілення» Франца Кафки та «Їжачок у тумані» Сергія Козлова.  

А в результаті співпраці з Наталією Писаренко бібліотека аудіокниг 

поповнилась дитячими казками, які озвучили заслужені артисти України 

Януш Юхницький, Андрій Сніцарчук та інші [26].  

Ще одним прикладом подальшої PR-діяльності проєкту є його участь  

у всеукраїнських конкурсах, створення актуального та потрібного контенту 

для різних прошарків населення. Наприклад, у 2020 р. команда онлайн-

бібліотеки «Слухай» взяла участь в конкурсі Hack Corona In Ukraine від 

Міністерства цифрової трансформації України. Метою конкурсу була 

допомога людям і бізнесу під час COVID-19, тому організатори шукали 

проєкти, які допоможуть українцям швидше адаптуватися до умов пандемії та 

полегшать життя під час цього періоду. Переможці конкурсу отримували 

менторську та фінансову підтримку в реалізації власного проєкту [60]. 

Команда засновників онлайн-бібліотеки «Слухай» вирішила 

приєднатися до конкурсу та реалізувати проєкт запису звукової літератури для 

Зовнішнього незалежного оцінювання, щоб кожен випускник міг прослухати 

необхідний твір онлайн: швидко та зручно. Проєкту «Слухай» вдалось стати 

одним з 5 переможців конкурсу. Запис аудіокниг для Зовнішнього 

незалежного оцінювання був реалізований протягом кількох місяців.  

До процесу команда залучила дикторів, співаків, акторів і телеведучих. 

Наприклад, співачка й акторка Дар’я Астаф’єва начитала поезію «Чари ночі» 

Олександра Олеся, телеведуча Тетяна Будь – драму «Наталка Полтавка» Івана 

Котляревського та поему «Катерина» Тараса Шевченка, а Анастасія 

Оруджова, акторка студії «Жіночий квартал», озвучила «De libertate» Григорія 

Сковороди. Увесь процес запису творів був висвітлений в соціальних мережах 

проєкту «Слухай», а також поширений зірковими гостями, які начитували 

аудіотвори, на їхніх особистих сторінках. 
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Діяльність та оновлення бібліотеки команда транслює в соціальних 

мережах проєкту – YouTube, Instagram, Telegram, Facebook та Twitter. Кожна з 

платформ має свою специфіку та активно розвивається. Сторінки проєкту в 

Instagram та Facebook досить подібні – їхні публікації схожі між собою, 

оскільки аудиторія проєкту на цих платформах має максимум спільних 

характеристик. Найчастіше у зазначених соціальних мережах команда 

публікує новини бібліотеки, цікаві факти з літератури, анонсує аудіокниги, 

транслює процес запису. Відмінність полягає у тому, що на платформі 

Instagram з’являється поєднання відео з фотографією, оскільки соціальна 

мережа має можливість додавати матеріали обох форматів. Натомість  

у Facebook з’являються довші тексти, а у публікаціях завжди вказують 

посилання на сайт проєкту. Формат публікацій у Telegram відмінний від тих, 

що використовуються в інших соціальних мережах, оскільки має лише один 

стиль наповнення. У Telegram команда розповідає про аудіоновинки 

бібліотеки, вказуючи автора та назву книги, опис твору, людину, яка 

озвучувала, а також посилання на твір та сайт, де можна фінансово підтримати 

проєкт. Формат соцмережі Twitter – це невеликі текстові повідомлення про 

релізи аудіокниг, новини бібліотеки «Слухай», української літератури та 

культури. На сторінці в YouTube розміщують відеоролики про діяльність 

бібліотеки, а також начитування поезій зірковими гостями.  

Незважаючи на діяльність проєкту в соціальних мережах, команда не 

отримує бажаних результатів: публікації не досягають необхідного охоплення, 

а статистика має від’ємні значення. Причина полягає у відсутності продуманої 

стратегії просування, яка допомагає розуміти бажання, поведінку аудиторії та 

впливати на її дії, підсилювати позиціювання шляхом виокремлення сильних 

сторін проєкту, створювати конкурентоспроможний контент, досягати 

визначених цілей, формувати бренд тощо. Це свідчить про те, що онлайн-

бібліотеці необхідно змінити формат роботи з соціальними мережами, 

створити та підтримувати позиціювання, яке буде відповідати як діяльності 

проєкту, так і його візії та цілям. Враховуючи, що основною платформою 
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проєкту є Instagram, а Twitter є цілком відмінною платформою (за аудиторією, 

її інтересами, функціями тощо), доречно розвивати їх паралельно одна одній – 

це дозволить охопити більше користувачів і підвищити потік трафіку на сайт 

проєкту.  

Окрім сайта з аудіокнигами, у онлайн-бібліотеки також є безкоштовний 

додаток, розміщений як у App Store, так і в Google Play. Команда презентувала 

його у грудні 2020 р. У додатку присутні всі твори онлайн-бібліотеки, 

можливість пошуку по бібліотеці, рубрикатор жанрів, таймер сну, програвач і 

регулярні оновлення. Команда прогнозує для нього відвідуваність, яка буде 

вищою, ніж на сайті, оскільки додаток є більш зручним та легким  

у використанні [27]. 

Як було зазначено раніше, онлайн-бібліотека «Слухай» є вільною  

в доступі та повністю безкоштовною для слухачів. Задля подальшого розвитку 

проєкту команда створила можливість фінансової підтримки онлайн-

бібліотеки. Перейшовши за посиланням на сайті, кожен охочий може 

перерахувати кошти на розвиток проєкту: їх витрачають на запис нових 

матеріалів українською мовою та звітують про це на сторінках у соціальних 

мережах. 

Отже, онлайн-бібліотека аудіокниг «Слухай» – це потужний проєкт, 

який має якісне підґрунтя для подальшого розвитку. Наразі в онлайн-

бібліотеки існують можливості для ефективного просування, які передусім 

потребують створення грамотної стратегії та оновленого підходу до роботи  

з соціальними мережами.  

 

3.2. Створення стратегії просування проєкту 

Онлайн-бібліотека «Слухай» потребувала розвитку проєкту в соціальних 

мережах задля формування пізнаваності та лояльності до бренда. Бібліотека 

«Слухай» вже була присутня на кількох платформах, однак не було отримано 

ефективного результату та розвитку. Відповідно, необхідно було 

проаналізувати її діяльність в цілому, аби зрозуміти особливості та слабкі 
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сторони проєкту, оцінити присутність бібліотеки в соціальних мережах і 

визначити її вектор розвитку. Саме тому нами було проведено SWOT-аналіз 

проєкту та його сторінок в соціальних мережах, який допоміг сформувати 

реалістичне уявлення про онлайн-бібліотеку «Слухай», створити сильну 

конкурентну перевагу та отримати дані для подальшого ефективного 

просування. Результати презентовані у вигляді таблиці (Див. дод. Е, табл. Е1) 

— у них висвітлено 4 основні аспекти (сильні та слабкі сторони, можливості 

та загрози). 

Роботу зі SWOT-аналізом було розпочато з дослідження сильних сторін, 

або переваг, проєкту. Вони, як і слабкі сторони, або недоліки, належать до 

внутрішніх чинників впливу на компанію і визначаються її ресурсами та 

особливостями. Аналіз сильних сторін проєкту було розпочато з дослідження 

переваг, які отримує аудиторія, користуючись онлайн-бібліотекою «Слухай» 

(Див. дод. Е, табл. Е1). Відповідно до них була сформована унікальна торгова 

пропозиція проєкту, а саме: наявність якісних безкоштовних аудіокниг 

українською мовою. Україномовний контент наразі має особливий попит у 

слухачів, оскільки він підтримує розвиток вітчизняної культурної та 

літературної спадщини. Далі було визначено, що проєкт робить краще 

порівняно з конкурентами, та сформовано наступний перелік переваг: 

1) начитування аудіокниг відомими особистостями, як-от Дар’єю 

Астаф’євою, Валерієм Харчишиним, Дар’єю Коломієць, Олександром 

Ярмаком та ін.;  

2) наявність у проєкту як сайта, так і додатка – це дозволяє охопити 

більшу кількість споживачів і зробити їхню взаємодію з продуктом 

більш комфортною.  

Після розгляду сильних сторін онлайн-бібліотеки «Слухай», було 

опрацьовано недоліки проєкту шляхом дослідження аспектів, які можна 

покращити у продукті та сервісі. У процесі дослідження було знайдено 

основний недолік – бібліотека містить мало аудіотворів сучасної української 

літератури. На сайті присутні лише 5 видань [26]. Окрім цього, у проєкту 
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«Слухай» нерегулярні оновлення, на відміну від конкурентів, які стабільно 

додають аудіокниги. Також на сторінках бібліотеки в соціальних мережах 

визначено такі хиби: 

1) немає єдиної візуальної концепції та ToV (тональності комунікації) – 

це послаблює пізнаваність і автентичність бренда, не виокремлює його 

з-поміж інших сторінок; 

2) текстовий контент є одноманітним; 

3) проєкт не використовує функціональність соціальних мереж повною 

мірою. 

Наступним кроком було дослідження зовнішніх чинників, а саме: 

можливостей і загроз проєкту, які прямо чи опосередковано впливають на 

розвиток бренда. До таких чинників належать: фінансування, демографічні 

дані, відносини з партнерами, тренди, актуальні тенденції тощо. Часто команді 

проєкту не вдається контролювати цей вид чинників, однак їх необхідно 

враховувати під час планування та розроблення стратегії просування. З метою 

аналізу можливостей онлайн-бібліотеки було розглянуто актуальні тенденції 

та додаткові напрямки розвитку, що існують у проєкту. Як наслідок – 

виокремлено можливості, описані нижче. Передусім, це монетизація проєкту. 

Наразі все більш звичною для користувачів є фінансова підтримка 

громадських проєктів. Навіть існують спеціальні платформи для полегшення 

проходження цього процесу, як-от «Спільнокошт» – платформа, яка допомагає 

знайти «стартовий капітал для соціального бізнесу, гроші на розробку 

винаходу, зйомку фільму та інше» [30]. Наступний інструмент розвитку 

проєкту – це взаємодія з лідерами думок. Наразі підтримка культурних 

проектів є частиною діяльності інфлюенсерів, тому актуально залучатися 

їхньою допомогою. Останній виокремлений нами аспект – це зростання 

попиту та зацікавленості в культурних проєктах. Цей тренд допоможе онлайн-

бібліотеці «Слухай» розвиватися, оскільки потреба в україномовному 

аудіоконтенті активно зростає. 
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Аналіз загроз було розпочато з дослідження особливостей, які є  

в конкурентів, але відсутні в бібліотеці «Слухай». Було проаналізовано якість 

запису, аудіотвори, а також соціальні мережі, та виокремлено таку загрозу –  

в конкурентів з’являється більше новинок. Відповідно, вони розвиваються  

швидшими темпами, тому цілком можливо, що частина аудиторії проєкту 

«Слухай» може перейти до них. Окрім цього, було виокремлено зростання 

обізнаності про конкурентів, що також може негативно вплинути на 

зацікавленість у контенті онлайн-бібліотеки «Слухай». 

SWOT-аналіз дав можливість сформувати чітке уявлення про 

можливості бібліотеки та був необхідний для розуміння переваг проєкту, 

формування позиціювання, яке зробить акцент на сильних сторонах і мінімізує 

слабкі. 

Наступним кроком створення стратегії просування проєкту в соціальних 

мережах були аналіз і дослідження цільової аудиторії. Перш за все було 

необхідно сегментувати користувачів для розуміння категорій, з якими  

в подальшому працюватимемо. У процесі роботи нами були виокремлені такі 

сегменти: 

1) люди з вадами зору; 

2) учні та студенти; 

3) поціновувачі української літератури та україномовного контенту; 

4) батьки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Найменше серед аудиторії соціальних мереж проєкту осіб із вадами 

зору. Незважаючи на те, що вони є активною ЦА бібліотеки аудіокниг, саме 

соціальними мережами вони користуються досить рідко, оскільки платформи 

не адаптовані під потреби цього сегменту. Батьки дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, хоч і є користувачами соціальних мереж, однак до 

онлайн-бібліотеки «Слухай» звертаються нечасто, оскільки дитячої літератури 

на сайті проєкту представлено небагато. Також наразі існує чимало аудіоказок 

на платформі YouTube, і проєктів, що спеціалізуються саме на аудіолітературі 
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для дітей. Відповідно, цей сегмент аудиторії використовує «Слухай» як 

додаткову, а не основну платформу з книгами. 

Ще одним сегментом є учні та студенти, які споживають контент 

проєкту з навчальною метою, а отже, слухають лише ті аудіокниги, які 

відповідають шкільній або університетській програмі. Аудіокниги вони 

найчастіше знаходять завдяки пошуковим системам, а не через соціальні 

мережі.  

Ядром цільової аудиторії є саме поціновувачі української літератури та 

україномовного контенту, оскільки вони стежать за діяльністю бібліотеки в 

цілому: оновленнями та новинами, підтримують розвиток проєкту. Зазвичай 

їх цікавлять добірки аудіокниг, нові записи, процес озвучування тощо.  

Задля чіткого розуміння вподобань та характеристик аудиторії нами було 

проведено опитування, відповідно до результатів якого була створена buyer 

persona користувача онлайн-бібліотеки «Слухай». У процесі дослідження було 

отримано відповіді респондентів щодо недоліків аудіокниг, дані щодо того, як 

часто вони слухають звукові книги, з яким платформами та аудіовиданнями 

знайомі, як дізналися про них, що є пріоритетним при виборі, якими 

соціальними мережами користуються найчастіше тощо. Також було 

проаналізовано статистичні дані проєкту на платформі Instagram задля 

дослідження характеристик вже наявної аудиторії соціальних мереж проєкту. 

Опитування було створено в форматі тестових та відкритих відповідей, 

містило 16 запитань. У ньому взяла участь 71 особа різного вікового діапазону, 

інтересів та характеристик. У результаті опитування було визначено, що 

більшу частину цільової аудиторії складають жінки (Див. дод. Ж, рис. Ж1),  

а саме 75,3 %. Дослідження статистик сторінок проєкту в соціальних мережах 

показало подібні дані – 69,2 % аудиторії є жінками (Див. дод. Ж, рис. Ж2). 

Щодо вікового діапазону, то проєктом найбільше цікавляться молоді особи, 

вік яких складає 25–34 р. (Див. дод. Ж, рис. Ж3). 87,9 % аудиторії, що стежить 

за проєктом, проживає в Україні. Також серед підписників і відвідувачів 

сторінки є жителі Польщі, Росії, США та Німеччини . (Див. дод. Ж, рис. Ж4).  
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Для об’єктивного та всебічного оцінювання як онлайн-бібліотеки 

«Слухай», так і галузі аудіовидавництва в цілому було опитано різні категорії 

осіб. Частина з них до цього не слухала аудіокниги, а саме 43,8 %  

опитаних (Див. дод. Ж, рис. Ж5). Серед переліку причин, які зупиняють від 

прослуховування, респонденти найчастіше описують такі: 

1) важко сприймати аудіоконтент; 

2) читати друковані книги подобається більше; 

3) не вистачає часу; 

4) важко знайти сервіс із якісним начитуванням; 

5) важко знайти сервіс із комфортним інтерфейсом; 

6) немає обізнаності про платформи з аудіокнигами. 

Цей перелік недоліків аудіоконтенту варто використовувати для 

покращення сайта та його наповнення, а також для формування ефективного 

позиціювання. Якісно опрацювавши проблеми клієнта та надавши цінність, 

якої немає у конкурентів, є можливість зацікавити споживача у власному 

проєкті. Відповідно, під час планування контенту для соціальних мереж варто 

відштовхуватися від проблем цільової аудиторії та створювати умови для 

їхнього усунення. Наприклад, 47,9 % опитаних вказали, що ймовірніше 

придбають друковане видання, ніж аудіокнигу (Див. дод. Ж, рис. Ж6).  

Тому необхідно зацікавити аудиторію до увімкнення звукового видання, 

публікуючи відгуки та транслюючи залучених у проєкті лідерів думок.  

Найбільш відомим сервісом за результатами опитування є Yakaboo, 

оскільки 57,5 % респондентів знають про нього (Див. дод. Ж, рис. Ж7).   

На другому місці – онлайн-бібліотека «Слухай» – відсоток обізнаності про неї 

складає 35,6 % (Див. дод. Ж, рис. Ж7). Найчастіше про платформи з 

аудіокнигами дізнаються з соціальних мереж – 63,5 % (Див. дод. Ж, рис. Ж8). 

респондентів обрали цей варіант відповіді. Також дізнаються від знайомих,  

з новин, реклами або пошукової системи. Респонденти зазначили, що часто 

слухають книги на YouTube, оскільки там є великий вибір різних за жанрами 

та тематичним спрямуванням видань; використовують платформи «Слухай», 
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4Read, «Абук». Серед платформ, на яких немає книг українською мовою, 

обирають Bookmate та MyBook. 

Під час підбору аудіокниги 82,2 % потребують якісного озвучування 

твору, а наявність великого вибору важлива для 68,5 % опитуваних, для 56,2 % 

необхідний безкоштовний доступ (Див. дод. Ж, рис. Ж9). Контент проєкту  

в соціальних мережах також грає важливу роль: 31,5 % респондентів зі 100 % 

вважають якісний візуальний контент пріоритетним під час вибору платформи 

з аудіокнигами (Див. дод. Ж, рис. Ж9). Відповідно, не варто знецінювати цей 

аспект, оскільки привабливий візуальний складник сприяє підвищенню 

кількості підписників, більшій взаємодії зі сторінкою та частішим переходам 

на сайт проєкту. Однак, більшість опитуваних, а саме 83,6 % не стежать  

за обраною платформою з аудіокнигами в соціальних мережах (Див. дод. Ж, 

рис. Ж10). А отже, створивши контент, який буде корисним і цікавим, 

правильно транслювавши переваги бібліотеки, можна залучити прихильників 

платформи конкурентів до проєкту «Слухай», адже лояльність до бренда 

конкурентів ще не закріплена. 

Відповідно до результатів опитування та дослідження статистики був 

створений портрет buyer persona (Див. дод. И, рис. И1). У ньому зазначені такі 

основні характеристики та особливості buyer persona: це жінка 29 років, 

перекладачка. Вона одружена та має дитину, однак вона не присвячує весь свій 

час лише малюку, а завжди прагне розвиватися — читає багато книжок, 

проходить курси. Часто залишає дитину на власних батьків, бо любить тишу 

та побути наодинці. Зазвичай вона все планує, а коли щось йде не за планом – 

засмучується, бо доволі емоційна. Для неї ідеальний відпочинок – це творча 

діяльність або читання. Іноді їй важко довіритись іншим і розділити 

відповідальність за те, від чого страждає. Вона любить художню літературу, 

часто слухає подкасти – таким чином наповнює себе новими знаннями та 

відпочиває. Вона любить увагу та потребує визнання, тому в соціальних 

мережах розповідає про власні літературні враження в форматі блогу.  

Також спілкується виключно українською мовою.  
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Задля ефективної інтеграції результатів дослідження в роботу було 

проаналізовано, яким чином онлайн-бібліотеці «Слухай» може допомогти 

buyer persona у вирішенні власних проблем та запитів. Нами було наведено 

такі пропозиції: розміщення корисних публікацій, створення різного за 

спрямуванням контенту, його регулярна публікація, швидка та активна 

комунікація, зручні формати подання інформації. 

Оскільки наш проєкт вже присутній в соціальних мережах, була потреба 

у покращенні його статистичних показників задля підвищення ефективності 

просування. Відповідно, для постановки цілей було обрано платформи для 

взаємодії з ЦА, а саме Instagram та Twitter. Причина вибору соціальної мережі 

Instagram полягала в результатах опитування – 53,4 % респондентів відповіли, 

що найчастіше використовують саме цю платформу (Див. дод. Ж, рис. Ж11), 

а отже вона потребує найбільш активного розвитку. Наступною обраною 

платформою була соціальна мережа Twitter. Причина вибору полягала в тому, 

що Twitter вирізняється найбільш дорослою серед найпопулярніших 

соціальних мереж аудиторією, яка перетинається з цільовою аудиторією 

проєкту. Окрім цього, важливою перевагою є те,  що профілі інших онлайн-

бібліотек не представлені на цій платформі, відповідно, прямої конкуренції 

немає. 

Наступним кроком після вибору платформ для просування є формування 

цілей за допомогою використання техніки SMART. Для цього було необхідно 

звернутися до місії проєкту, а саме: створення безкоштовної платформи з 

аудіокнигами українською мовою, якою буде користуватися кожен українець, 

незалежно від віку, фінансових або фізичних можливостей. Відповідно, для 

цього необхідно створити ефективне просування онлайн-бібліотеки «Слухай». 

Оскільки предметом нашого дослідження є саме соціальні мережі проєкту, а 

метою – створення ефективного просування бібліотеки в соціальних мережах, 

було необхідно встановити цілі, які б сприяли досягненню мети.  

Тому, відповідно до методики SMART, було встановлено 3 цілі, які 

дозволяють досягнути мети та відстежити ефективність нашої діяльності. 



 

   

 

56 

Першою ціллю є підвищення охоплення аудиторії в «Історіях» у 3 рази 

(відповідно до початкового показника). Покращення цього показника 

допоможе відстежити зацікавленість наявної аудиторії, сприятиме появі нової, 

а також збільшить кількість переходів на сайт. За умови грамотного 

висвітлення діяльності онлайн-бібліотеки, створення ефективного контенту та 

колаборацій з відомими особами, які беруть участь у проєкті, досягнути цього 

показника реально протягом 3 місяців без додаткових витрат на рекламу. 

Оскільки від інтеграцій з лідерами думок приходить аудиторія, частина якої є 

цільовою; за умови якісного та цікавого контенту – вона залишиться й надалі. 

Наступною ціллю є підвищення показника залученості аудиторії (ER)  

в Instagram з < 2 % до 4 %. Ціль потребує щомісячного зростання показника на 

~ 0,75 %, який реально досягти шляхом створення якісних публікацій з 

елементами взаємодії з аудиторією. Підвищення показника залученості 

допоможе покращити загальну статистику профілю, а дії, проведені задля 

підвищення показника ER, збільшуватимуть зацікавленість проєктом, 

формуватимуть цілісну та лояльну спільноту, вибудовуватимуть довіру. 

Останньою ціллю, яка була встановлена нами за допомогою техніки 

SMART, є покращення контенту проєкту (як візуального, так і текстового). 

Наразі контент є подібним між собою, відповідно він не сприяє зацікавленню 

аудиторії та росту показників статистики. Створення єдиної візуально 

концепції, матриці контенту, рубрикатора та ToV покращує контент та його 

сприйняття. Відповідно, проєкт стає цікавим для аудиторії, збільшується 

кількість переходів на сайт, полегшується комунікація та збільшується довіра 

до бренда.  

Після визначення цілей був проведений аналіз конкурентів (Див. дод. К, 

табл. К1). Для цього було визначено конкурентів проєкту на платформах 

Instagram і Twitter. У соціальній мережі Instagram були сторінки проєктів 

«Aбук», Lingart та Yakaboo. У Twitter присутня лише сторінка Yakaboo, однак 

вона не оновлювалася з 2019 р. Тому нами було проаналізовано лише 

конкурентів на платформі Instagram відповідно до наступних пунктів: 
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кількість підписників, активність аудиторії, філософія бренда та її 

транслювання, візуальне оформлення, різноманітність текстового наповнення, 

активність. Кожен із пунктів був оцінений за шкалою від 0 до 2, де 0 – 

відсутність або мінімальний результат, 1 – середній, 2 – найкращий серед 

конкурентів.  

У результаті аналізу було визначено, що Lingart є найбільш слабким 

конкурентом у соціальній мережі Instagram, оскільки проєкт лише нещодавно 

з’явився на платформі та ще не має ідентичності, не транслює філософію 

бренда, не містить рубрик; активність на сторінці проєкту також є незначною. 

Відповідно, його рейтинговий бал складає 1 з 12 максимальних.  

Сторінка проєкту Yakaboo має найбільшу кількість підписників –  

128 тис. Користувачі коментують кожен допис сторінки, а публікації 

набирають від 700 до 1300 лайків. Серед переваг також наявність унікального 

оформлення акаунта та висока частота публікацій.  Серед недоліків — немає 

тематичного різноманіття та майже повна відсутність інформації про 

аудіокниги, оскільки сервіс позиціоную себе як онлайн-книгарню саме 

друкованих творів. Відповідно, вважати сторінку Yakaboo прямим 

конкурентом недоречно.  

Основним конкурентом онлайн-бібліотеки «Слухай» на платформі 

Instagram є аудіокнигарня «Абук». Активність її аудиторії є подібною до 

активності підписників проєкту «Слухай», вона містить різноманітні рубрики, 

стилізований контент. Команда проєкту створює унікальні ілюстрації для 

дописів, однак візуальна частина в цілому є не надто вдалою – публікації 

погано поєднується між собою. Серед недоліків було виокремлено 

ненормованість появи публікацій – іноді 1 раз на тиждень, іноді 2 рази на день. 

У цілому проєкт вдало транслює власну ідентичність, містить пізнаваний та 

унікальний контент. Його оцінка – 9 з 12 балів. 

Щодо характеристики проєкту «Слухай» у соціальні мережі Instagram: 

він має брендові елементи, однак візуальній частині бракує єдності та 

унікальності. На сторінці присутні як анонси новинок, так і цитати, добірки, 



 

   

 

58 

але не вистачає різноманіття тем. Також у проєкту низький рівень взаємодії з 

аудиторією, майже немає активності в «Історіях» – це свідчить про 

несформований рівень довіри до онлайн-бібліотеки.  На сторінці проєкту в 

Twitter є потреба у збільшенні кількості підписників та підвищенні взаємодії з 

ними задля покращення обізнаності аудиторії про проєкт. У візуальному 

складнику не вистачає єдності, а у публікаціях навіть за умови достатньої 

кількості репостів і лайків – мало переходів на сайт бібліотеки. 

Отже, шляхом дослідження онлайн-бібліотеки «Слухай» за допомогою 

SWOT-аналізу, сегментування аудиторії, проведення опитування та 

дослідження наявних статистичних даних на сторінках соціальних мереж, 

створення buyer pеrsona, формування цілей за допомогою техніки SMART,  

а також конкурентного аналізу було отримано необхідні для подальшого 

ефективного просування дані.  

 

3.3. Просування проєкту на платформах Instagram та Twitter 

Етап просування онлайн-бібліотеки «Слухай» був розпочатий зі 

створення  візуальної концепції, яка приходить на заміну наявному 

оформленню (Див. дод. Л, рис. Л1), транслює філософію бренда та відрізняє 

проєкт від конкурентів. Для цього було підібрано референси – приклади 

контенту для наслідування. Референси допомагають зрозуміти стилістику 

сторінки, обрати кольорову гаму, знайти виняткові та оригінальні елементи, 

які можна застосувати для власного проєкту. Пошук референсів відбувався на 

платформі Pinterest, яка містить у собі тематичні онлайн-колекції зображень. 

У ній можна знайти візуальний контент найрізноманітнішої тематики: від 

фотографій їжі до графічних зображень. У процесі роботи було обрано як 

референси кілька зображень (Див. дод. Л, рис. Л2, Л3), а з них виокремлено 

аспекти, які були б доречними для онлайн-бібліотеки аудіокниг, а саме: 

яскравість, наявність текстових елементів на фотографіях, єдність кольору, 

простір. Вони сприяють приверненню уваги, не перевантажують сторінку та 

виглядають лаконічно. Ці аспекти стали основою для подальшої роботи, тому, 
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зосередившись на них, було створено шаблони фотографій та візуальний 

контент-план для публікацій (Див. дод. Л, рис. Л4).  

За основу візуальної концепції було взято синій колір, який разом із 

жовтим є брендовим кольором проєкту. Згодом у стрічці соціальних мереж він 

був доповнений яскравими кольорами: жовтим, помаранчевим, рожевим – 

задля гармонії контенту та привернення уваги, а в «Історіях» градієнтами 

(Див. дод. Л, рис. Л5). У плануванні візуального наповнення було використано 

не лише фотографії, а й графічні матеріали – елементи з фотокадрів, мокапи 

та написи. Стрічку було доповнено відеоконтентом, який є основним трендом 

2021 р.  

Матеріали для соціальних мереж було створено самостійно або 

підібрано на фотостоках, як-от Pexels або Unsplash. Спершу було сформовано 

шаблони, які згодом видозмінювались відповідно до тематики публікацій.  

У результаті було створено оновлену візуальну концепцію, яка зберегла 

елементи позиціювання проєкту, підкреслила його важливі аспекти, 

відмежувала від конкурентів та надала візуальної цілісності (Див. дод. Л,  

рис. Л4). Новий контент додав проєкту сучасності та був спрямований на 

отримання більшої кількості взаємодій з аудиторією.  

Візуальна концепція була створена як для соціальної мережі  

Instagram (Див. дод. Л, рис. Л4), так і для Twitter (Див. дод. Л, рис. Л6), з метою 

формування пізнаваності проєкту. Публікації у Instagram, окрім основного 

фото, містили додаткові у аналогічній стилістиці – разом вони формували 

«Карусель» (кілька фото в одній публікації). «Карусель» наразі є популярним 

та ефективним інструментом взаємодії з аудиторією, використання якого 

підвищує показники взаємодії. У соціальній мережі Twitter також є 

можливість додавати одразу кілька фото у публікацію, однак зазвичай це не 

покращує результати статистики. Оскільки Twitter позиціонує себе як 

платформа для коротких повідомлень, її користувачі надають перевагу 

швидкому споживанню контенту. Тому у цій соціальній мережі було зроблено 

акцент на наявність посилань на сайт та невеликі відеоролики. 
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Наступним кроком стратегії було створення актуальних матриці 

контенту та рубрикатора з метою ефективного та всебічного транслювання 

діяльності проєкту та зацікавлення аудиторії. Спершу було сформовано 

матрицю контенту – основу майбутніх контент-планів та важливого 

інструменту контент-маркетингу (Див. дод. М, рис. М1)  

Вона створюється задля розуміння майбутнього текстового наповнення 

сторінки, пошуку актуальних та цікавих аудиторії тем для публікацій, а також 

вичерпного інформування про діяльність проєкту. Створення матриці було 

розпочато з підбору формату публікацій. Було обрано такі варіанти форматів: 

анонси, підбірки, розваги, іміджеві матеріали, команда. Далі було підібрано 

рубрики — теми, про які варто писати публікації, аби сторінка залучала нову 

аудиторію та утримувала стару; серед них аудіокниги, бібліотека, література, 

українська культура. На основі шаблону матриці згодом було згенеровано ідеї 

для публікацій, які надалі можна використовувати та інтерпретувати 

відповідно до актуальних тенденцій.  

Наступним етапом було створення рубрикатора – плану, що висвітлює 

проблеми цільової аудиторії та вирішує їх завдяки контенту (Див. дод. М,  

рис. М2). Він допомагає  не оминути важливих для читача тем у роботі. Часто 

теми бувають неочевидними, однак під час роботи з проблемами аудиторії 

наповнення профілю стає зрозумілим. Роботу зі створення рубрикатора було 

розпочато з вибору типів рубрик (промоційної, інформаційної, розважальної). 

Далі були виписані проблеми та хвилювання, з якими може зіштовхнутися 

аудиторія під час взаємодії з проєктом та його сторінками у соціальних 

мережах.  

У створенні ефективного рубрикатора допомогли SWOT-аналіз та опитування 

аудиторії, проведені на етапі дослідження. Після цього були продумані 

варіанти наповнення сторінки проєкту та вписані у таблицю для подальшої 

роботи з ними.  

Матриця контенту та рубрикатор були використані для створення 

публікацій як у соціальній мережі Instagram, так і у Twitter. Наприклад,  
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на сторінці в Instagram було створено «Обране» з відгуками (Див. дод. Н,  

рис. Н1), зроблено добірку подкастів (Див. дод. Н, рис. Н2), поповнено IGTV 

відеопоезією (Див. дод. Н, рис. Н3), постійне оновлення новинами зі сфери 

культури (Див. дод. Н, рис. Н4), проведено тестування (Див. дод. Н, рис. Н5). 

У Twitter розповідали про книги (Див. дод. Н, рис. Н6) та робили анонси 

новинок (Див. дод. Н, рис. Н7), згадували про потребу в фінансовій підтримці 

проєкту (Див. дод. Н, рис. Н8), публікували відео, де твори озвучують лідери 

думок (Див. дод. Н, рис. Н7), додавали цитати (Див. дод. Н, рис. Н9). 

Окрім візуального складника та текстових елементів проєкту не 

вистачало унікальності у транслюванні думок та діяльності. Часто у компаній 

немає характерних елементів і стилю комунікації – і їхнє «звучання»  

в інтернеті щоразу є різним. Відповідно, з метою налагодження зв’язку  

з аудиторією, формування пізнаваності та вирізнення серед конкурентів було 

розроблено ToV (тональність комунікації). Серед створених правил 

комунікації проєкту варто виділити основні:  

1) звертання до аудиторії на «ви»; 

2) присутність елементів розмовного стилю в комунікації; 

3) емоційна подача інформації; 

4) легкість у спілкуванні з аудиторією; 

Також до ToV доречно віднести присутність характерних візуальних 

елементів, як-от певний набір emoji у текстах (Див. дод. Н, рис. Н10) і 

унікальні memoji-стікери в «Історіях» (Див. дод. Н, рис. Н11). Такий вибір 

правил тональності комунікації був зумовлений бажанням проєкту бути 

сучасним та близьким до аудиторії, відкритим до спілкування. Однак разом із 

легкістю у спілкуванні проєкт прагнув бути прикладом для наслідування.  

З метою більш активного та безкоштовного просування у соціальних 

мережах був створений план PR-діяльності проєкту, який полягав у 

всебічному транслюванні взаємодії онлайн-бібліотеки «Слухай» з лідерами 

думок, які брали участь в озвучуванні аудіокниг. Для цього був сформований 

roadmap (графічний перелік етапів досягнення конкретних цілей). У нашому 
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випадку roadmap полягав у плануванні PR-діяльності – створенні переліку 

висвітлення взаємодій бібліотеки з лідерами думок та результатів спільної 

діяльності на весняний період (березень, квітень, травень). План був 

створений відповідно до появи нових аудіотворів в онлайн-бібліотеці та її 

діяльності у відповідний період.  

У процесі реалізації стратегії просування було створено візуальне 

наповнення для сторінок проєкту в Instagram та Twitter відповідно до обраної 

концепції, підготовлено текстовий контент згідно з матрицею, рубрикатором і 

ToV, оформлено та наповнено «Обране», застосовано тональність комунікації 

у спілкуванні з підписниками в коментарях та особистих повідомленнях 

проєкту, реалізовано планування PR-діяльності шляхом публікації 

відповідних матеріалів та домовленостей про їхнє поширення. Окрім цього, 

використано масфоловінг (процес масової підписки на користувачів) та 

маслайкінг (процес вподобання дописів користувачів) для залучення нової 

аудиторії та підвищення лояльності наявної. Також було акцентовано увагу 

підписників саме на «Історіях», оскільки вони є ближчими до аудиторії та 

мають сильніший вплив на формування думки про проєкт. Тому було 

збільшено кількість контенту в «Історіях»: проводились тести (Див. дод. Н, 

рис. Н5), публікувались матеріали з новинами культури (Див. дод. Н, рис. Н4), 

також було додано більше можливостей для взаємодій (реакцій, опитувань, 

запитань), відбувалась підготовка аудиторії до публікації майбутнього твору. 

У результаті реалізації стратегії просування та застосування заходів, 

описаних вище, було досягнуто бажаних результатів на платформі Instagram. 

Передусім це покращення візуального та текстового наповнення сторінки.  

Це вдалося відстежити шляхом аналізу публікацій у сервісі Livedune, що надає 

аналітику та статистику сторінок у соціальних мережах. За останній квартал, 

що саме відповідає періоду просування сторінок проєкту в Instagram,  

збільшилась кількість вподобань публікацій. Лідерами за кількістю лайків 

стали саме створені за окресленим планом дописи (Див. дод. П, рис. П1).  

У Instagram з чисельністю понад 100 вподобань наразі лідирує контент зі 
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співачкою Alyona Alyona та акторкою Оленою Кравець. Їм передує лише одна 

публікація, що була додана до моменту просування. За кількістю коментарів 

одними з перших також є створені у межах плану просування дописи. 

Наприклад, публікація з добіркою подкастів про українську літературою 

наразі має 12 коментарів (Див. дод. П, рис. П1). Натомість у Twitter помітно 

покращилась якість візуального контенту, збільшилась різноманітність 

текстових матеріалів, зросла кількість підписників сторінки. Однак, варто 

зауважити, що в цілому показники на сторінці в Instagram є вищими, аудиторія 

– відкритішою для спілкування, а профіль розвивається швидшими темпами. 

Завдяки зміні стратегії просування на сторінці проєкту в Instagram було 

збільшено показники охоплення аудиторії – загальної кількості людей, що 

переглянули публікацію. Наприклад, у лютому охоплення «Історій» складало 

137 облікових записів (Див. дод. П, рис. П2). Натомість, у березні було додано 

розмовні відео з реальною людиною – і відбувся приріст охоплення до 478 осіб 

(Див. дод. П, рис. П3). А згодом, завдяки інтеграції нових рубрик, як-от 

розповіді про цікаві локації, що пов’язані з літературою, отримано охоплення 

«Історій» чисельністю 823 облікових записи (Див. дод. П, рис. П4). 

Незважаючи на те, що було зроблено акцент на прирості охоплення саме в 

«Історіях», органічне охоплення публікацій в Instagram також зросло. Лідером 

за цим показником став допис з Оленою Кравець – наразі він налічує  

1 597 осіб (Див. дод. П, рис. П1).  

На сторінці проєкту в Twitter також спостерігається приріст показників 

охоплення. Наприклад, публікацію-знайомство з онлайн-бібліотекою 

«Слухай» побачили 18 574 рази, з них взаємодіяли з нею 1 025 разів, а допис  

в цілому набрав 178 вподобань та 135 поширень (Див. дод. П, рис. П5). 

Популярною також є публікація з анонсом нового аудіотвору, а саме роману 

«Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка. Допис отримав 30 вподобань 

та 12 поширень, а кількість осіб, які побачили публікацію, склала  

6 098 осіб (Див. дод. П, рис. П6).  
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Метою нашої діяльності також було підвищення показника залученості 

аудиторії (ER) в Instagram з < 2 % до 4 %, що також вдалося реалізувати. 

Завдяки зміні підходу до просування максимальний отриманий показник ER  

у Instagram склав 4,73 % (Див. дод. П, рис. П1). Зважаючи на вік цільової 

аудиторії, ядро якої складають особи 25–34 р., показник залученості в межах 

2–5 % є оптимальним. Це зумовлено тим, що така аудиторія рідше залишає 

вподобання та коментарі, натомість частіше читає тексти, переходить за 

посиланнями та зберігає дописи. Наприклад, публікація з добіркою подкастів 

про літературу зібрала 32 збереження (Див. дод. П, рис. П1).  

Оновлене візуальне наповнення у комплексі з матрицею контенту та 

рубрикатором, сформованою тональністю комунікації та взаємодією  

з лідерами думок дали очікувані результати та досягли поставлених під час 

SMART-планування цілей. 

 

Отже, у практичній частині роботи було досліджено діяльність онлайн-

бібліотеки «Слухай», яка є безкоштовною і вільною у доступі для кожного 

користувача та містить твори класичної та сучасної української літератури. 

Прикладом PR-діяльності проєкту є залучення до начитування аудіотворів 

відомих особистостей, його участь у всеукраїнських конкурсах з метою 

створення актуального та потрібного контенту для різних прошарків 

населення. Процес запису аудіотворів команда висвітлювала у соціальних 

мережах, як-от YouTube, Instagram, Telegram, Facebook та Twitter. Публікації 

проєкту в Instagram та Facebook були подібні між собою, дописи у Telegram 

мали певний шаблон написання, у Twitter були присутні невеликі текстові 

повідомлення про діяльність бібліотеки, а в YouTube розміщувались 

відеоролики з начитуванням поезій зірковими гостями. Через відсутність 

продуманої стратегії просування діяльність проєкту в соціальних мережах не 

давала бажаних результатів: публікації не досягали необхідного охоплення,  

а статистика мала від’ємні значення.  
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З метою формування пізнаваності та лояльності до бренда було створено 

стратегію просування проєкту. Спершу було проведено SWOT-аналіз та 

досліджено такі сильні сторони, як наявність якісних безкоштовних аудіокниг 

українською мовою, начитування аудіокниг відомими особистостями, 

присутність у проєкту як сайта, так і додатку. Серед слабких сторін онлайн-

бібліотеки «Слухай» було виділено те, що бібліотека містить мало аудіотворів 

сучасної української літератури, у проєкту нерегулярні оновлення, немає 

єдиної візуальної концепції та тональності комунікації, одноманітний 

текстовий контент. До можливостей онлайн-бібліотеки було віднесено 

монетизацію проєкту, взаємодію з лідерами думок, тенденцію до зростання 

попиту на культурні проєкти. Серед загроз було виділено наявність більшої 

кількості новинок у конкурентів та зростання обізнаності про інші проєкти. 

Далі було сегментовано цільову аудиторію, ядром якої стали особи віком від 

25 до 34 р., та проаналізовано потенційних користувачів шляхом опитування 

та дослідження статистики – на основі цього сформовано портрет buyer 

persona.  

Наступним кроком було окреслення способів, за допомогою яких 

характеристика buyer persona може допомогти проєкту у вирішенні власних 

запитів, та наведено такі пропозиції: розміщення корисних публікацій, 

створення різного за спрямуванням контенту, його регулярна публікація, 

швидка та активна комунікація, зручні формати подання інформації.  

Для взаємодії з ЦА були обрані такі платформи як Instagram та Twitter, 

оскільки 53,5 % респондентів відповіли, що найчастіше використовують саме 

Instagram, а для Twitter характерна доросла аудиторія, що перетинається  

з цільовою аудиторією проєкту. У процесі роботи були поставлені цілі  

за методикою SMART, а саме: підвищення охоплення аудиторії в публікаціях 

та «Історіях» у 3 рази, є підвищення показника залученості аудиторії (ER)  

в Instagram з показника < 2 % до 4 %, покращення контенту проєкту. Аналіз 

конкурентів у Instagram визначив, що Lingart є найбільш слабким конкурентом 

у цій соціальній мережі, а «Абук» є прямим і основним конкурентом онлайн-
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бібліотеки «Слухай». Сторінок проєктів конкурентів у соціальній мережі 

Twitter не було. 

За основу візуальної концепції було обрано яскравість, наявність 

текстових елементів на фотографіях, єдність кольору та простір.  

У візуальному наповненні було використано фотографії, графічні матеріали, 

брендові елементи проєкту, відеоконтент. Контент був створений як для 

публікацій Instagram і Twitter, так і для «Історій». У практичній частині роботи 

також було створено матрицю та рубрикатор контенту, які формували ідеї для 

контенту, як-от відгуки, добірки, відеопоезія, новини зі сфери культури, тести, 

розмовні «Історії». Також було опрацьовано тональність комунікації та 

сформовано такі правила, як звертання на «ви», присутність елементів 

розмовного стилю, емоційна подача інформації, легкість у комунікації.  

План PR-діяльності проєкту полягав у всебічному транслюванні 

взаємодії онлайн-бібліотеки «Слухай» з лідерами думок, які брали участь  

в озвучуванні аудіокниг, та був створений відповідно до діяльності проєкту. 

Завдяки оновленій стратегії просування було досягнуто бажаних результатів, 

а цілі, що були поставлені за методикою планування SMART, були 

реалізовані. Публікації в Instagram, що були створені під час виконання 

завдань дипломного проєкту, стали лідерами за кількістю вподобань, 

коментарів та поширень, а «Історії» отримали охоплення у 823 облікових 

записи. Найбільш популярною на сторінці у Twitter стала публікація-

знайомство з онлайн-бібліотекою – її побачили 18 574 рази, з них взаємодіяли 

з нею 1 025 разів, 178 разів вподобали та 135 разів поширили. А в цілому 

помітно покращилась якість візуального контенту, збільшилась 

різноманітність текстових матеріалів, зросла кількість підписників сторінки. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У процесі проведення наукового дослідження та на основі теоретичних 

узагальнень було сформульовано такі висновки до дипломного проєкту: 

З’ясовано сучасний стан ринку аудіокниг. Опрацювання закордонних та 

вітчизняних наукових досліджень дозволило зробити висновок, що масова 

діджиталізація та пандемія COVID-19 сприяли поширенню аудіовидавництва 

та мали прямий вплив на зменшення частоти купівлі друкованих книжок. 

Більшість вітчизняної читацької аудиторії надає перевагу безкоштовним 

аудіокнигам, а також часто взаємодіє з неліцензійним контентом, оскільки  

в Україні не розвинена культура купівлі цифрових та аудіокниг. 

Неліцензійний контент сповільнює розвиток аудіоринку, однак стимулює 

населення до знайомства з літературою та впливає на приріст читацької 

аудиторії.  Діти частіше за дорослих обирають твори українською мовою.  

В цілому ж зростає показник кількості українців, які надають перевагу 

україномовній літературі.  

Популярними закордонними проєктами є Audible, Google Audiobooks, 

Librivox, Kobo Audiobooks і Downpour. Найбільшою звуковою бібліотекою  

у світі є Audible. Характерними особливостями закордонних аудіоплатформ є 

висока вартість видань, популярність сервісів за підпискою, а також наявність 

щомісячних бонусів на купівлю книжок. В Україні активно збільшується 

кількість платформ із аудіокнигами. Популярними вітчизняними проєктами є 

«АБУК», 4Read, «Ліхтар», Lingart та Yakaboo. Кожен з проєктів має свої 

особливості, а в цілому для них характерні переважно книги українською 

мовою, синхронізація творів на різних пристроях, наявність безкоштовних 

аудіовидань.  

Виявлено особливості просування проєктів у соціальних мережах. Було 

розглянуто та узагальнено поняття SMM і сформульовано таке визначення – 
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це комплекс дій, що доносить інформацію до споживачів шляхом взаємодії з 

ними через соціальні мережі, метою якого є просування товарів і послуг.  

Як інструмент інтернет-маркетингу, він має такі напрямки використання як 

трансфер трафіку, створення реклами моніторинг трендів і конкурентів, 

бізнес-комунікація, реалізація товарів та послуг, проведення маркетингових 

досліджень. 

Серед переваг SMM було виокремлено можливість швидкої комунікації 

з аудиторією, високий рівень довіри до реклами, простий пошук цільової 

аудиторії, особиста комунікація з користувачами. Було зроблено висновок, що 

SMM-стратегія передбачає аналіз компанії або продукту з використанням 

методу SWOT-аналізу, в основі якого лежить дослідження сильних та слабких 

сторін, можливостей і загроз проєкту; дослідження цільової аудиторії шляхом 

сегментування, аналізу та створення buyer persona, у процесі яких варто 

досліджувати не лише типові характеристики осіб, а й їхні звички, інтереси, 

вподобання та потреби; формування цілей з використанням методики SMART-

планування, що включає конкретизацію цілі, вимірюваність, досяжність, 

значимість, ліміт у часі; дослідження конкурентів шляхом застосування 

конкурентного аналізу, основою якого є порівняння охоплення аудиторії, її 

активності, транслювання філософії бренда, візуального оформлення та 

текстового наповнення, активності проєкту; реалізацію, аналіз і оновлення 

стратегії просування. 

Описано діяльність онлайн-бібліотеки «Слухай» – проєкту, що є 

безкоштовним і вільним у доступі для кожного користувача. Він налічує 

більше 300 поетичних і прозових творів різного тематичного та жанрового 

спрямування. Задля привернення уваги та підвищення обізнаності про онлайн-

бібліотеку твори для її наповнення начитували зіркові гості та лідери думок. 

Команда проводила колаборації з вітчизняними та закордонними 

аудіопроєктами, співпрацювала з сучасними письменниками.  

Онлайн-бібліотека «Слухай» брала участь у всеукраїнських конкурсах, 

як-от Hack Corona In Ukraine від Міністерства цифрової трансформації 
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України з метою створення аудіоконтенту для Зовнішнього незалежного 

оцінювання. До процесу були залучені диктори, співаки, актори та телеведучі, 

як-от співачка Alyona Alyona, співачка та акторка Даша Астаф’єва, телеведуча 

Тетяна Будь.  

Діяльність проєкту команда висвітлювала на своїх сторінках у 

соціальних мережах, а саме: YouTube, Instagram, Telegram, Facebook та Twitter. 

Кожна сторінка мала унікальне наповнення та підхід до взаємодії з 

користувачами. У YouTube розміщувались відеоролики з начитуванням поезій 

лідерами думок; Instagram та Facebook містили подібні між собою публікації; 

дописи у Telegram були створені за шаблоном; а у Twitter були присутні 

невеликі текстові повідомлення про діяльність бібліотеки. Діяльність проєкту 

в соціальних мережах не давала бажаних результатів (статистика мала від’ємні 

показники, а публікації не отримували необхідного охоплення), тож його 

сторінки потребували оновленої та продуманої стратегії. 

Розроблено та реалізовано стратегію просування проєкту в Instagram і 

Twitter, метою якого було формування пізнаваності та лояльності до бренда 

онлайн-бібліотеки «Слухай». У процесі створення стратегії було проведено 

SWOT-аналіз проєкту. Серед сильних сторін було виділено присутність на 

просторах бібліотеки якісних безкоштовних аудіокниг українською мовою, 

начитування творів відомими особистостями та присутність у проєкту як 

сайта, так і додатку. Серед слабких – незначну кількість аудіотворів сучасної 

української літератури, нерегулярні оновлення, відсутність єдиної візуальної 

концепції та тональності комунікації, одноманітний текстовий контент.  

До можливостей було віднесено монетизацію онлайн-бібліотеки, взаємодію з 

лідерами думок, тенденцію до зростання попиту на культурні проєкти.  

Як загрози було виділено наявність більшої кількості новинок у конкурентів, 

зростання обізнаності про інші проєкти.  

Також було досліджено цільову аудиторію. Спершу сегментовано її на 

людей із вадами зору; учнів та студентів; поціновувачів української літератури 

та україномовного контенту; батьків дітей дошкільного та молодшого 
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шкільного віку. Далі – проаналізовано потенційних користувачів шляхом 

опитування. Ядром цільової аудиторії стали переважно жінки віком від 25 до 

34 р., які проживають в Україні; під час вибору аудіокниг вони потребують 

якісного озвучування твору, наявності великого вибору аудіовидань та 

безкоштовного доступу до них. Важливим для них є і якісний візуальний 

контент проєкту у соціальних мережах – він є пріоритетним під час вибору 

платформи з аудіокнигами.  

На основі опитування було сформовано портрет buyer persona, для якої 

характерна така поведінка: прагнення розвиватися, надмірний контроль, 

любов до проведення часу наодинці з собою, емоційність, прихильність до 

творчої діяльності, страх довіритися іншим, наповнення себе завдяки читанню 

та навчанню, потреба у визнанні. На основі досліджень аудиторії було 

сформовано такі пропозиції для вирішення потреб та запитів buyer persona: 

розміщення корисних публікацій, створення різного за спрямуванням 

контенту, його регулярна публікація, швидка та активна комунікація, зручні 

формати подання інформації.  

У процесі роботи було обрано соціальні мережі для взаємодії з 

аудиторією, а саме Instagram та Twitter. Вибір був зумовлений прихильністю 

аудиторії до платформи Instagram, та наявність характерної дорослої 

аудиторії, що перетинається з ЦА проєкту, у Twitter.  

У стратегічному плануванні були сформовані цілі за методикою 

SMART, які полягали у підвищенні охоплення аудиторії в «Історіях» у 3 рази, 

підвищенні показника залученості аудиторії (ER) в Instagram з < 2 % до 4 %, 

покращенні візуального та текстового наповнення сторінок проєкту.  

Шляхом аналізу конкурентів на платформі Instagram було визначено, що 

найбільш слабким конкурентом є Lingart, натомість прямим і основним 

конкурентом онлайн-бібліотеки «Слухай» є онлайн-книгарня «Абук». 

Сторінок проєктів конкурентів у соціальній мережі Twitter не було, що 

формувало онлайн-бібліотеці «Слухай» безумовну перевагу. 
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Під час створення візуальної концепції за основу було взято яскраві 

кольори, текстових елементів на фотографіях, єдність кольору та наявність 

простору. Було сформовано контент із використанням фотографій, графічних 

матеріалів, брендових елементів і відеоконтенту. Візуальна концепція була 

спільною для публікацій Instagram, Twitter і для «Історій» та була створена 

відповідно до параметрів і особливостей кожної з платформ. Вона додала 

проєкту сучасності та була спрямована на отримання більшої кількості 

взаємодій з аудиторією. Також було створено матрицю та рубрикатор 

контенту, які формували ідеї для контенту. Серед ідей активно 

використовувалися відгуки, добірки, відеопоезія, новини зі сфери культури, 

тести, розмовні «Історії». У роботі було опрацьовано тональність комунікації 

та сформовано такі правила, як звертання на «ви», присутність елементів 

розмовного стилю, емоційна подача інформації, легкість у комунікації. 

Останнім етапом планування було створення плану PR-діяльності у 

соціальних мережах. У його основі лежало висвітлення взаємодії онлайн-

бібліотеки з лідерами думок, які брали участь у розвитку проєкту.  

Реалізація стратегії просування дозволила досягти поставлених за 

методикою SMART-планування цілей. Лідерами за кількістю вподобань та 

взаємодій стали створені нами публікації, відповідно до візуальної концепції, 

матриці, рубрикатора, тональності комунікації та PR-діяльності.  

Вони отримали більше 100 вподобань на публікаціях зі співачкою Alyona 

Alyona та акторкою Оленою Кравець, допис з добіркою подкастів про 

літературу зібрав 32 збереження. «Історії» у Instagram отримали охоплення у 

823 облікових записи. Тобто зросли у 6 разів, хоча метою було підвищення 

охоплення у 3 рази. Найбільш популярною на сторінці у Twitter стала 

публікація-знайомство з онлайн-бібліотекою – її побачили 18 574 рази, з них 

взаємодіяли з нею 1 025 разів, 178 разів вподобали та 135 разів поширили. 

Також популярним став допис із анонсом аудіороману «Тореадори з 

Васюківки» Всеволода Нестайка. Він отримав 30 вподобань та 12 поширень,  

а кількість осіб, які побачили публікацію, склала 6 098 осіб. У цілому  
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в соціальних мережах помітно покращилась якість візуального контенту, 

збільшилась різноманітність текстових матеріалів, зросла кількість 

підписників сторінки. А завдяки зміні підходу до просування максимальний 

отриманий показник ER у Instagram склав 4,73 % та досягнув поставленого 

завдання. Нами був сформульований висновок про те, що аудиторія віком  

25–34 р. рідше залишає вподобання та коментарі, натомість активніше читає 

публікації, переходить за посиланнями та зберігає дописи – і показник 

залученості в межах 2–5 % є оптимальним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

73 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 

1. Абук : сторінка в Instagram. URL: 

https://www.instagram.com/abuk.ua/?hl=ru (дата звернення: 01.05.2021). 

2. Азоркина Н. С., Солдаткина С. М. Маркетинг в социальных сетях. 

Studium. URL: https://saransk.ruc.su/upload/medialibrary/24d/azorkina.pdf (дата 

обращения: 5.04.2021). 

3. Аналіз діяльності конкурентів в SMM. SMM IF. URL: 

https://www.smm.if.ua/analiz-diyalnosti-konkurentiv-v-smm/ (дата звернення: 

18.04.2021). 

4. Аудіобібліотеки. Національна бібліотека України для дітей. URL: 

https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=7518 (дата звернення: 28.04.2021). 

5. Бюджет участі : інтернет-портал. URL: 

https://gb.kyivcity.gov.ua/about (дата звернення: 05.05.2021). 

6. Вітенко В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: 

підходи та перспективи. Електронні ресурси бібліотек : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універсальних наук. бібліотек, 

Кіровоград : Кіровоградське обласне управління культури обласної держ. 

адміністрації, 14-17 жовт. 2003 р. м. Кіровоград, 2003. С. 69–78.  

7. Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб 

популяризації книги. Наукові записки інституту журналістики. 2013. Т. 51. 

С. 101–106. 

8. Волосевич І., Шуренкова А. Звіт за результатами всеукраїнського 

соціологічного дослідження «Читання в контексті медіаспоживання та 

життєконструювання». Київ, 2020. 181 с. URL: 

https://osvita.ua/doc/files/news/778/77861/Zvit.pdf  (дата звернення: 12.03.2021).   

9. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2002. 705 с. 



 

   

 

74 

10. Губанов Д. А., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Социальные 

сети: модели информационного влияния, управления и противоборства : учеб. 

Москва, 2010. 214 с.  

11. Динник І. В. Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку. 

Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1. С. 64–69.  

12. Егорова О. С., Холод Н. И. Аудиокниги как эффективное средство 

формирования готовности студентов к межкультурной коммуникации. 

Чтения Ушинского : материалы Междунар. науч. конф., Ярославль : 

Ярославский государственный педагогический университет,  13–15 нояб.  

2014 г. г. Ярославль, 2014. С. 159–165.  

13. З’явився новий українськи додаток для читання і слухання 

книжок. Читомо. URL: https://chytomo.com/z-iavyvsia-novyj-ukrainskyj-

dodatok-dlia-chytannia-ta-slukhannia-knyzhok-lingart/ (дата звернення: 

02.05.2021). 

14. Забеліна О. М. SMM-стратегія як інноваційна технологія в 

соціокультурному просторі. Вісник Харківської державної академії культури. 

2017. Вип. 50. С. 207–215. 

15. Завдяки ГБ у Києві створили онлайн-бібліотеку з аудіокнигами 

українською мовою. Громадський бюджет Київ : інтернет-портал. URL: 

https://gb.kyivcity.gov.ua/news/show/zavdyaki-gb-u-kiyevi-stvorili-onlayn-

biblioteku-z-audioknigami-ukrajinskoyu-movoyu (дата звернення: 05.05.2021). 

16. Ковалевська А. В. Інструменти цілевстановлення на підприємстві: 

методичний аспект. Соціальна економіка. 2015. Вип. 50. С. 133–138. 

17. Корабльова С. Інтегровані маркетингові комунікації як засіб 

підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Міжнародні комунікації: 

історія, сучасність і перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 

Київ, 6 груд. 2019 р. м. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. С. 78–83. 

18. Литвиненко О. О. Друковані та електронні книги для дітей: 

союзники чи суперники. Поліграфія і видавнича справа. 2011. № 53. С. 105. 



 

   

 

75 

19. Ліхтар : інтернет-портал. URL: https://web.lihtar.in.ua (дата 

звернення: 02.05.2021). 

20. Мельникова О. А. Соціальні медіа як активний інструмент 

інтернет-маркетингу в Україні. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2018. Вип. 3. С. 250–253. 

21. Ониськів В. О. Просування нового товару на ринок. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2010. Вип. 5. С. 103–106.  

22. Погрібна О. О. Українськомовні аудіокниги: види, функції, 

асортимент, переваги й недоліки. Український інформаційний простір. 2019. 

№ 6. С. 86. 

23. Ратушняк О. Г., Бондарчук А. В. Використання SMART технологій 

при постановці цілей в управлінні підприємством. Вінницький національний 

технічний університет. 2019. С. 34–36. 

24. Ресурси з аудіокнигами: де слухати українське. Studway. URL: 

https://studway.com.ua/resursi-z-audioknigami/ (дата звернення: 28.04.2021). 

25. Романчик Т. В. Просування в системі маркетингових комунікацій: 

методологічні підходи. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» 

(економічні науки). 2017. Вип. 45. С. 26–29.  

26. Слухай : інтернет-портал. URL: https://sluhay.com.ua (дата 

звернення: 06.05.2021). 

27. Слухай : платформа Google Play. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.sluhay&hl=en_US&gl=US 

(дата звернення: 07.05.2021). 

28. Соціальна мережа. IGroup. URL: https://igroup.com.ua/seo-

articles/sotsialna-merezha/ (дата звернення: 24.03.2021). 

29. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та 

громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко та ін. Житомир, 

2003. 258 с.  

30. Спільнокошт – краудфандинг в Україні. Велика ідея. URL: 

https://biggggidea.com/projects/ (дата звернення: 09.05.2021). 



 

   

 

76 

31. Створення бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською. 

Громадський бюджет Київ : інтернет-портал. URL: 

https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/283 (дата звернення: 

05.05.2021). 

32. Українська мова і захист книжкового ринку України. Радіо 

Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-knyzhka-rynok-

knyzhok/31256201.html (дата звернення: 22.04.2021). 

33. УкрЛіб : YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/ukrlib 

(дата звернення: 15.03.2021). 

34. УкрЛіб. Бібліотека української літератури : інтернет-портал. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua (дата звернення: 15.03.2021). 

35. Целевая аудитория: зачем знать своего клиента. TexTerra. URL: 

https://texterra.ru/blog/tselevaya-auditoriya-zachem-znat-svoego-klienta.html (дата 

обращения: 17.04.2021). 

36. Юферева А. С., Казакевич Т. В. Специфика SMM-стратегии в 

продвижении I областного конкурса «Женский облик науки». Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы IV 

Междунар. науч-практ. конф., 23–24 апр. 2018 г. Екатеринбург : Урал, 2018.  

С. 302–306. 

37. Як визначити цільову аудиторію. Bazilik. URL: 

https://bazilik.media/nasha-tsilova-iak-vyznachaiut-svoiu-tsa-ukrainski-media/ 

(дата звернення: 13.04.2021). 

38. Як працює перша онлайн-бібліотека для людей з вадами зору. 

Читомо. URL: https://chytomo.com/iak-pratsiuie-persha-onlajn-biblioteka-dlia-

liudej-z-vadamy-zoru-v-ukraini/ (дата звернення: 02.05.2021). 

39. Abuk : інтернет-портал. URL: 

https://abuk.com.ua/?gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo04ud9FOgZCVhny

25o62rp8iOhjNA37KGMfNTu4J09rJdmihu6IiZEaAjvYEALw_wcB (дата 

звернення: 01.05.2021). 



 

   

 

77 

40. Audible : platform App Store. URL: 

https://apps.apple.com/au/app/audible-аудиокниги-от-amazon/id379693831?l=ru 

(last accessed: 23.04.2021). 

41. Audible : website. URL: https://www.audible.com/ep/country-

selector?ipRedirectOverride=true (last accessed: 23.04.2021). 

42. Audible Owerview. Similarweb. URL: 

https://www.similarweb.com/website/audible.com/ (last accessed: 23.04.2021). 

43. Definitions of Marketing. American marketing association. URL: 

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ (last 

accessed: 01.05.2021). 

44. Downpour Review. UseAudiobooks. URL: 

https://useaudiobooks.com/best-audiobook-services/downpour-review/ (last 

accessed: 26.04.2021). 

45. Downpour.com : platform App Store. URL: 

https://apps.apple.com/us/app/downpour-com/id557282414 (last accessed: 

26.04.2021). 

46. Global digital population as of January 2021. Statista. URL: 

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ (last 

accessed: 20.04.2021). 

47. Google Play Books : platform Google Play. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=

uk&gl=US (last accessed: 24.04.2021). 

48. Google's Audiobooks Versus Amazon's Audible: A Cost Comparison. 

Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2018/01/28/googles-

audiobooks-versus-amazons-audible-a-cost-comparison/?sh=25ef8b154e8a (last 

accessed: 23.04.2021). 

49. How to Create a Buyer Persona (Includes Free Persona Template). 

Hootsuite. URL: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ (last accessed: 

16.04.2021). 



 

   

 

78 

50. Kobo : website. URL: https://www.kobo.com/gb/en/audiobooks (last 

accessed: 25.04.2021). 

51. Kobo Books : platform Google Play. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kobobooks.android&hl=uk&gl=

US (last accessed: 25.04.2021). 

52. LibriVox Audio Books : platform Google Play. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.librivox.android&hl=ru&gl=US 

(last accessed: 25.04.2021). 

53. LibriVox Audio Books Free : platform UpToDown. URL: 

https://ru.uptodown.com/android (last accessed: 25.04.2021). 

54. One-in-five Americans now listen to audiobooks. Pew research center. 

URL: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ (last accessed: 20.04.2021). 

55. Shiri A. Digital library research: current developments and trends. 

Library Review. 2003. P. 198–202.  

56. Snapchat против Instagram: в чем СЕО Snap обвиняет конкурента и 

почему это не поможет спасти компанию. Vector. URL: 

https://vctr.media/snapchat-vs-instagram-13328/ (дата обращения: 7.04.2021). 

57. The best audiobook sites 2021: easy listening anywhere. Techradar. 

URL: https://www.techradar.com/best/the-best-audio-book-sites (last accessed: 

22.04.2021). 

58. What Is a SWOT Analysis and How to Do It Right (With Examples). 

LivePlan. URL: https://www.liveplan.com/blog/what-is-a-swot-analysis-and-how-

to-do-it-right-with-examples/ (last accessed: 16.04.2021). 

59. 12 шагов создания SMM-стратегии. SMM-planner. URL: 

https://smmplanner.com/blog/12-shagov-sozdaniya-smm-strategii/ (дата 

обращения: 13.04.2021). 

60. 4 мільйони гривень на інновації – Мінцифри оголосили конкурс 

Hack Corona. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-

mintsyfry-konkurs-hack-corona/30521873.html (дата звернення: 06.05.2021). 



 

   

 

79 

61. 4Read : інтернет-портал. URL: https://4read.org/tales/page/2/ (дата 

звернення: 02.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

80 

ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

 

Рис. А1. Модель 4P 
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ДОДАТОК Б 

 

 
 

Рис. Б1. Основні напрямки використання SMM 
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ДОДАТОК В 

 

 

 
 

Рис. В1. Рейтинг найпопулярніших соціальні мережі світу за кількістю 

активних користувачів 
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Рис.В2. Рейтинг розподілення користувачів Twitter за віком 

 

 

Рис. В3. Рейтинг розподілення користувачів Instagram за віком 
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ДОДАТОК Г 

Рис. Г1. Графік статистики читання 

 

 

 



 

   

 

85 

ДОДАТОК Д 

Рис. Д1. Графік діджитал-населення світу 
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ДОДАТОК Е 

 

 

Табл. Е1. SWOT-аналіз онлайн-бібліотеки «Слухай» 
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ДОДАТОК Ж 

 

 
Рис. Ж1. Результати опитування (вік респондентів) 

 

 

Рис. Ж2. Статистика Instagram (стать) 
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Рис. Ж3. Статистика Instagram (віковий діапазон) 
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Рис. Ж4. Статистика Instagram (популярні розташування) 

 

 
Рис. Ж5. Результати опитування (відсоток осіб, що слухають аудіокниги) 

 

 

 

 
Рис. Ж6. Результати опитування (твердження, з якими погоджуються 

респонденти ) 
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Рис. Ж7. Результати опитування (обізнаність аудиторії  

про сервіси з аудіокнигами) 

 

 

 

 
Рис. Ж8. Результати опитування (звідки респонденти дізнаються  

про сервіси з аудіокнигами) 
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Рис. Ж9. Результати опитування (пріоритетні характеристики при виборі 

платформ з аудіокнигами) 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ж10. Результати опитування (відслідковування діяльності платформи в 

соціальних мережах) 
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Рис. Ж11. Результати опитування (пріоритетність використання  

соціальних мережа) 
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ДОДАТОК И 

Рис. З1. Портрет buyer persona 
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ДОДАТОК К  

 

            Табл. К1. Конкурентний аналіз 

 

              Продовження табл. К1. Конкурентний аналіз 
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ДОДАТОК Л 

 

Рис. Л1. Наповнення проєкту до створення візуальної концепції 
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Рис. Л2. Референс 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Л3. Референс 2 
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Рис. Л4. Візуальна концепція для сторінки проєкту «Слухай» 

в Instagram 
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Рис. Л5. Візуальна концепція для «Історій» проєкту  

«Слухай» в Instagram 
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Рис. Л6. Візуальна концепція проєкту  

«Слухай» в Twitter 
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ДОДАТОК М 

Табл. М1. Матриця контенту 

 

 

 

 

Табл. М2. Рубрикатор контенту 
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ДОДАТОК Н 

                                  Рис. Н1. Відгук                                  Рис. Н2. Добірка 

 

                                   Рис. Н3. IGTV 
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                     Рис. Н4. Новини                               Рис. Н5. Тестування 
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          Рис. Н6. Публікація про книги                    Рис. Н7. Анонс книги 

 

 

          Рис. Н8. Підтримка проєкту                                Рис. Н9. Цитата 
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 Рис. Н10. Emoji 

 

 

Рис. Н11. Emoji-стікери 
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ДОДАТОК П 

Рис. П1. Статистика Livedune 

Продовження рис. П1. Статистика Livedune 
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          Рис. П2. Охоплення у лютому               Рис. П3. Охоплення у березні 
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            Рис. П4. Результат (максимальне охоплення) 
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           Рис. П5. Twitter (максимальне охоплення) 

 

       Рис. П6. Twitter (охоплення) 


