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УДК 658.8:655.4 

Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання 
Маркетинговий етап 
Система маркетингу 

Маркетингове забезпечення — невід’ємна складова 
видавничого бізнесу. Однак книжковий, видавничий марке-
тинг має свої особливості: він набагато складніший, ніж 
маркетинг у будь-якій іншій галузі, оскільки видавничий 
бізнес не можна повністю ототожнити з підприємництвом, 
яке організовує перероблення будь-якої сировини на гото-
вий виріб чи напівфабрикат, адже в якості "сировини" тут 
використовується інтелектуальна особливість автора як ре-
зультат його розумової діяльності, і сам готовий продукт 
також значною мірою призначений для інтелектуального, 
духовного споживання. 

Маркетинг є системою внутрішньовидавничого управ-
ління, орієнтованою на створення економічних, виробничих 
та організаційних умов для ефективної діяльності видавниц-
тва й оптимального його розвитку на основі дослідження 
потреб цільових споживачів, створення адекватної цим по-
требам видавничої продукції, встановлення оптимальних 
цін, формування системи продажів, налагодження ефектив-
них комунікацій. 

У книговидавничій діяльності, коли видавці намагають-
ся стримувати негативні тенденції (зниження рівня продажів, 
послаблення інституціональних ринків збуту, традиційні про-
блеми із розповсюдженням за цільовими групами і повернен-
ням непроданої літератури), необхідне чітке планування мар-
кетингових заходів і вміла організація їхнього виконання на 
всіх етапах видавничого процесу. У кінцевому рахунку сут-
ність маркетингової діяльності визначають два фактори: 

 пошук відповідних ринків для кожного видання; 
 вихід на ці ринки за допомогою найефективніших 

способів, тобто при мінімумі витрат. 
Сьогодні стратегія книжкового маркетингу має базува-

тися на постійному аналізі динаміки книжкових ринків і ка-
налів розповсюдження. Тільки це забезпечить видавництву 
стабільність, дасть змогу сміливо дивитися у майбутнє. 

Книга завжди була особливим продуктом завдяки її 
сутнісному дуалізму, незримій присутності в ній унікальної 
фігури автора, що докорінно відрізняє її від будь-якого іншо-
го товару, через особливий характер споживання книги — 
індивідуальний і водночас масовий.  

Специфіка книжкового маркетингу обумовлюється й 
тим, що видавнича справа — процес особливий. Книгови-
дання виживе й процвітатиме тільки у тому випадку, якщо 
воно буде комерційно вигідним, тобто доходи видавництва 
від продажу своєї друкованої продукції мають покривати 
витрати виробництва, приносячи прибуток, який дає йому 
змогу зростати і розвиватися. Будь-яке інше розуміння ви-
давничого бізнесу не тільки знижує вірогідність успіху, а й, 
можливо, призводить до повного провалу. Відтак, успіх за-
лежить від ринку, який завжди вимогливий, непередбачува-
ний, динамічний і мінливий. Навіть найкращі книги навряд 
чи самі себе продадуть, тож маркетинг неминуче стає жит-
тєво важливою частиною видавничого бізнесу. 

Це зовсім не означає, що можна применшувати значен-
ня інших аспектів процесу створення книги. Безумовно, необ-
хідно шукати цікавих авторів, видавати їх, залучати профе-
сіоналів на всіх стадіях цього процесу, але без маркетинго-
вого відділу все це може обернутися даремною тратою часу. 

Якщо виходити з маркетингової концепції, то здійс-
нення кожного видавничого проекту передбачає виконання 
комплексу дій, спрямованих на те, щоб: 

 досліджувати ринок і споживача, читацьку аудито-
рію; 

 визначити, яка саме книга може задовольнити їхні 
потреби; 

 створити таку книгу (замовити автору, придбати 
готовий оригінал твору, відредагувати й оформити 
його або отримати право на видання книги, випу-
щеної іншим видавництвом, або використати ком-
бінацію цих методів); 

 організувати виробничий процес із тиражування 
видання; 

 на основі проведення досліджень та економічних 
розрахунків визначити початковий тираж і ціну 
книги; 

 визначити способи і канали просування книги до 
читача; 

 намітити і здійснити програму оповіщення визна-
ченої цільової аудиторії про випуск книги, яка від-
повідає її запитам і потребам; 

 підбити підсумок зробленого і визначити ефектив-
ність маркетингової кампанії. 

Неважко помітити, що тут перераховані практично всі 
функції сучасного видавництва, починаючи від задуму май-
бутньої книги і закінчуючи підсумковим рядком у балансі. 
А це означає, що успіх будь-якого видавничого проекту 
зумовлюється не тільки і не стільки зусиллями співробітни-
ків відділу маркетингу, а й злагодженою роботою всього 
колективу. Ніякі, навіть найдрібніші, деталі не можна вва-
жати незначними, якщо вони хоч якось впливають на кіль-
кість читачів, які можуть дізнатися про книгу і прочитати її. 
Маркетинг — це справа всього видавництва. 

Маркетингові дослідження книжкового ринку 
Якщо ринок, який видавництво передбачає освоїти, або 

де воно вже діє, недостатньо вивчений, є велика ймовірність 
того, що його зусилля з виробництва і маркетингу власної 
продукції можуть виявитися даремними. Аналіз свідчить, 
що перш ніж виходити на ринок, співробітники маркетинго-
вого відділу видавництва мають з’ясувати реакцію покупців 
на книги видавництва, наявність аналогічної видавничої 
продукції тощо. 

Маркетингові дослідження — це збирання, опрацюван-
ня та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, якою 
супроводжується прийняття маркетингових рішень. Вивчення 
потребують ринок, споживачі, конкуренти, ціни, внутрішній 
потенціал видавництва. Маркетингові дослідження спрямо-
вані на вивчення таких проблем: аналіз та з’ясування потен-
ціалу ринку — можливий обсяг реалізації, умови, рівень цін, 
ймовірні покупці, простежування поведінки конкурентів — 
їхньої програми дій, потенційних можливостей, стратегії 
формування цін, збуту — з визначенням території, яка є 
найкращою з точки зору продажу, його обсягу на ринку, 
який є найефективнішим. 

Конкретним результатом досліджень є розроблення, 
які використовують під час вибору та реалізації стратегії і 
тактики маркетингової діяльності видавництва. 
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Ринок книжкової продукції має важливе значення у 
видавничому бізнесі. Маркетинг у цій галузі виконує такі 
завдання: 

 дослідження книжково-видавничого ринку для 
конкретного видання, у тому числі читацької ауди-
торії, конкурентів і їхніх планів; 

 складання прогнозів змін стану книжково-видав-
ничого ринку. 

Його дослідження складається з кількох послідовних 
технологій: визначення очікуваної ємності ринку, а отже, ха-
рактеру і розміру попиту на ту чи іншу книгу, встановлення 
можливостей доставляння її на ринок, виявлення перспектив 
збуту, а також співвідношення часу виходу книги на ринок і 
фінансових можливостей дилерів та інших посередників. 

Перший етап аналізу ринку — його сегментування, 
тобто виявлення тієї частини книжкового ринку, яка відріз-
няється від інших певними загальними ознаками, наприклад 
інтересом до визначеної тематики (класика, навчальна літе-
ратура, фантастика тощо). Критерієм вибору сегменту мо-
жуть бути й інші ознаки: гендерна (жіночий роман), вікова 
(дитяча книга), національна (серія "Німецький роман")  
тощо. Випускаючи будь-яку книгу, видавцю потрібно, на-
самперед, вирішити, до якого із сегментів її віднести. І від-
разу починати його вивчати, щоб переконатися в обґрунтова-
ності вибору. У вибраному сегменті виникає завдання пози-
ціонування конкретного видання, тобто знаходження для 
нього оптимальної інформаційної ніші, яку можна створити, 
надаючи потенційним читачам невідому для них послугу. 
Ринкова ніша, зайнята тим чи іншим видавцем, постійно 
піддається атакам з боку видавців-конкурентів, у результаті 
чого виникає ситуація гострої конкурентної боротьби за 
читацький інтерес. Зберігають позиції, як правило, ті видав-
ництва, які першими віднайшли цю нішу і за допомогою 
реклами сформували образ своєї видавничої фірми. Проте 
утримати перевагу завжди важко. Ця обставина обумовлює 
пошук нових ніш. 

Метою дослідження ринку споживачів книжкової про-
дукції є виявлення тієї читацької аудиторії, яка віддає пере-
вагу визначеному виду книжкових видань. У практиці мар-
кетингу такі групи прийнято називати цільовою аудиторією. 
Існує й таке поняття, як потенційна аудиторія, яка завжди 
приваблює видавця, оскільки в результаті дає йому уявлення 
про загальну можливу кількість читачів його видань. 

Знаючи структуру всього населення того міста, де пе-
редбачається продаж запроектованих книжкових видань, 
можна за допомогою соціологічних досліджень отримати 
уявлення про оптимальну модель видання і виявити: 

 соціально-демографічні групи, серед яких будуть 
розповсюджуватися книги; 

 купівельну спроможність цих груп; 
 духовні запити, що домінують у них. 
Не маючи об’єктивних відомостей з цих питань, важко 

визначити тираж книги, а також співвідношення між адрес-
ним тиражем і безадресним. Дані про рівень доходів і соціа-
льний статус ймовірних читачів дадуть можливість проводити 
оптимальну цінову політику і встановити ціну на видання. 

Дослідження конкурентів необхідно проводити для 
того, щоб отримати необхідні дані для забезпечення перева-
ги на ринку, а також знайти можливості співпраці та коопе-
рації з конкурентами. Для цього аналізуються їхні сильні та 
слабкі сторони, вивчається частка ринку, яку вони займа-
ють. Водночас з’ясовуються матеріальний, фінансовий, тру-
довий потенціал конкурентів, організація маркетингової    

діяльності, результатом цього стає вибір шляхів і можливос-
тей досягнення найвигіднішого становища на ринку. 

Дослідження ціни спрямоване на визначення рівня і 
співвідношення цін, щоб мати можливість отримати най-
більший прибуток при найменших затратах. У якості об’єктів 
виступають витрати на розроблення, виробництво і збут книж-
кової продукції, вплив конкуренції з боку інших видавництв і 
книг-аналогів, поведінка і реакція споживачів щодо ціни. 

Мета дослідження внутрішнього потенціалу видав-
ництва — визначення реального рівня його конкуренто-
спроможності та стійкості шляхом зіставлення відповідних 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме тут 
необхідно отримати відповідь на запитання, що потрібно 
зробити, щоб діяльність видавництва була повністю адапто-
вана до ринкового середовища, яке динамічно розвивається. 

Ринкове середовище, в якому діє видавництво, — 
складне утворення, елементами якого є: 

 ринок ресурсів, що включає ряд субринків — фі-
нансів, робочої сили, видавничий, технічний ринок 
(поліграфічних послуг, ринок техніки), матеріалів, 
книговидавничих проектів (ринок ідей), продавців-
оптовиків (ринок розповсюджувачів); 

 ринок книжкової продукції. 
Книговидавця з групою осіб, тобто штат підприємства, 

можна розглядати як внутрішнє середовище; зовнішнє сере-
довище становлять усі перераховані ринки, що входять до 
складу ринку ресурсів. 

У спеціальній літературі видавці зможуть детально 
ознайомитись з методами та етапами маркетингових дослі-
джень. Зупинимось на найважливішому маркетинговому 
інструменті — ціноутворенні, або ціновій політиці. 

Цінова політика видавництва 
Ціни на книжковому ринку, які складаються у відповід-

ності з його кон’юнктурою, визначають самостійно як видав-
ництва, так і книготорговельні підприємства. А замість тор-
гових знижок, які діють у багатьох країнах, в Україні вико-
ристовуються торгові націнки на видавничі, відпускні та 
книготорговельні ціни. 

Оскільки книжкова продукція проходить через бага-
тьох посередників, вартість книг в окремих регіонах зростає 
на 60—100%. На жаль, такі прояви в оптовій і роздрібній 
торгівлі під час встановлення ціни на книжкову продукцію 
звужують попит на неї, наносять шкоду діяльності видав-
ництв, а зрештою — й самій книжковій торгівлі. Система 
товарного руху книжкової продукції є досить складною, і на 
кожному її рівні відбуваються цінові зміни, між видавничими 
і книготорговельними структурами спостерігається роз’єд-
нання, оскільки немає єдності щодо умов регулювання книж-
кового ринку, зокрема у ціноутворенні, що в українському 
книжковому бізнесі стикається з таким парадоксом: ціни на 
книги надто високі для споживача, який купує книгу вроз-
дріб, однак вони надто низькі для досягнення видавництва-
ми нормального рівня рентабельності. 

Формування цін на книгу — це складний і багатосту-
пінчастий процес, до якого залучено значну кількість учас-
ників. Визначальною ланкою у цьому процесі є видавництво, 
від його ціни відштовхуються інші учасники товарного руху. 

Процес ціноутворення в конкретному видавництві 
здійснюється в кілька етапів: 

1. Вибір цілі. Видавництво має чітко визначити, чого 
воно хоче досягнути своєю продукцією. Спеціалісти виок-
ремлюють три основні цілі: забезпечення збуту, максиміза-
ція прибутку та утримання ринку. 

У першому випадку видавництво діє в умовах еластич-
ного попиту і великого ринку споживання, воно не має на-
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мірів максимального зростання попиту і збільшення сукуп-
ного прибутку і вважає, що збільшення обсягу реалізації 
скоротить відносні витрати виробництва і збуту. У другому 
випадку видавництво прагне досягнути стабільного високо-
го рівня прибутку на кілька років, і тоді воно має дуже ста-
ранно оцінити попит і витрати. У третьому випадку його 
мета — зберегти існуючі сприятливі для себе умови на рин-
ку. Тоді дії видавництва спрямовані на недопущення падін-
ня обсягів продажів і запобігання конкурентної боротьби. 

2. Визначення попиту. На величину попиту впливають 
різні фактори: платоспроможність покупців, їхні звички, 
відсутність конкуруючих товарів тощо. Це потрібно врахо-
вувати під час встановлення ціни, тобто спеціалістам-
маркетологам варто обов’язково вирахувати коефіцієнт елас-
тичності попиту. 

3. Аналіз витрат. Попит встановлює верхню межу ціни, 
що визначена видавництвом, а валові витрати виробництва — 
її мінімальну величину. Ключ до встановлення оптимальних 
цін — скорочення витрат виробництва. 

4. Аналіз цін конкурента. Кожне видавництво має уваж-
но слідкувати за станом справ у конкурентів, знати їхню 
продукцію і ціни. Це допоможе під час вирахування обсягу 
продажів своєї продукції і складання калькуляції. 

5. Вибір методу ціноутворення. Спеціалісти визнача-
ють основні методи ціноутворення: 

а) ціноутворення, зорієнтоване на витрати (собівар-
тість плюс прибуток); 

б) ціноутворення на основі беззбитковості та забезпе-
чення цільового прибутку. Цей підхід базується на розрахун-
ково-аналітичній перевірці цін на прибутковість і визначен-
ні межі беззбитковості видання; 

в) ціноутворення, зорієнтоване на попит. У класично-
му варіанті високий попит означає, що можна призначити 
високу ціну, а низький — навпаки. Співвідношення ці-
на/попит дає змогу встановити верхню і нижню межі ціни, 
оптимальну ціну і можливість цінового маневру, цінові по-
роги, вище від яких ціна втрачає привабливість для покупця; 

г) ціноутворення, зорієнтоване на конкурентів. Часто 
саме ціни конкурентів є основою ціноутворення, а базові 
витрати, попит лише беруть до уваги. Залежно від обставин 
можна використовувати метод поточних цін, знаючи, які 
вони в конкурентів на аналогічну продукцію, видавці визна-
чають цінові пороги власних видань. Практика ціноутворен-
ня передбачає і перегляд (зниження, підвищення) цін. 

6. Встановлення кінцевої ціни. Це заключний етап ці-
ноутворення. Видавництво, провівши дослідження, вибирає 
свій метод ціноутворення.  

Ціна як маркетинговий інструмент може стимулювати 
продаж видань у гуртовій і роздрібній сферах або блокувати 
їх. Для стимулювання продажів видавництва використову-
ють різні підходи, а саме: цінові знижки, неокруглені ціни, 
ціни спеціальних заходів (розпродажів), психологічну мо-
дифікацію цін (претикетинг). 

Маркетингові комунікації 
Маркетингові комунікації видавництва — це комплекс-

ний вплив на його внутрішнє і зовнішнє середовище, спря-
мований на досягнення мети власної діяльності, пов’язаної з 
пошуком ідей щодо формування, оптимізації видавничої по-
літики, інформування про видавництво, створення його імі-
джу, просування на ринку, стимулювання продажу видань. 

Провідними засобами маркетингових комунікацій є: 
зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз), реклама, прямий 
маркетинг (пряме поштове розсилання, персональні прода-
жі), стимулювання збуту. 

Зв’язки з громадськістю передбачають формування і 
підтримання іміджу видавництва через налагодження відно-
син з контактними аудиторіями, розповсюдження інформації 
про його діяльність, нейтралізування небажаних чуток. Спеці-

алісти зі зв’язків з громадськістю мають планомірно здійсню-
вати заходи для налагодження контактів між видавниц-твом 
та його цільовою аудиторією: потрібно не тільки добиватись 
розуміння, а й розвивати позитивний інтерес до фірми, який 
стимулював би звернення за додатковою інформацією, щоб 
дізнатися про видавництво якнайбільше, поновити раніше 
діючі зв’язки, зміцнити імідж за допомогою клієнтів. 

Інформація, яку видавець повідомляє сам про себе, 
може бути дуже ефективною. Для іміджу фірми важливі 
навіть малозначущі, на перший погляд, аспекти. 

Просування товарів на ринок включає в себе значну 
кількість різних засобів. Не варто забувати, що книга може 
просувати себе самостійно тільки завдяки вдалому оформ-
ленню обкладинки. Крім того, різні засоби просування кни-
ги не виключають один одного; вони часто використову-
ються всі разом або в різних комбінаціях, причому застосу-
вання кожного засобу визначається специфікою ринку. 

Усе — від логотипу фірми в усіх його проявах до інди-
відуальних візитівок — має значення.  

Якщо постійно ігнорувати важливість зв’язків з гро-
мадськістю, то в найгіршому випадку це може призвести не 
тільки до того, що наявні можливості не будуть реалізовані, 
а й позначиться на іміджі, який складається стихійно, зреш-
тою втратяться перспективи у бізнесі. 

Для невеличких фірм така діяльність може призвести 
до зменшення витрат, тоді як великі фірми мають змогу 
звернутися до спеціальних PR-агентств і витратити на це 
значні кошти. Вони так діють для того, щоб досягнути мас-
штабних результатів, при цьому не забуваючи, що в усьому 
процесі потенційно важливу роль відіграють засоби масової 
інформації. Стосунки з ними є двосторонніми. Кампанію в 
ЗМІ варто починати на ранніх етапах випуску книги або 
серії книг, підготовки до ювілею автора, видавництва або 
будь-якого іншого заходу. Якщо планується пряма участь у 
рекламних та інформаційних передачах, то її потрібно добре 
підготувати, використовуючи правдиву і позитивну для збе-
реження іміджу видавництва інформацію, яка є цікавою 
широкій аудиторії, а вигляд учасників передачі та стиль 
їхнього виступу має бути "на висоті". 

Взаємини з пресою — це особлива форма зв’язків з 
громадськістю. Хоча особисті контакти з журналістами важ-
ливі, багато чого можна досягнути за допомогою прес-ре-
лізу — письмового звернення до преси. Прес-релізи можуть 
бути звичайними бібліографічними записами або детальні-
шими замітками, однак необхідно пам’ятати, що в обох ви-
падках ефект впливу багаторазовий. 

Важливою є також роль автора у просуванні книги на 
ринок. Безумовно, успішне просування не всіх книг зале-
жить від інтерв’ю з автором, і не всі автори хочуть або ма-
ють змогу допомогти в популяризації книги. Деякі можуть 
краще за видавця написати рекламне оголошення або текст 
для обкладинки. Дехто, можливо, має гарні зв’язки, інші 
можуть виступити по місцевому радіо. Не буває книг без 
авторів, тому варто перетворювати авторів на маркетинго-
вий ресурс щоразу, коли в цьому виникає необхідність. 

Прес-конференції, брифінги, презентації — ці форми 
роботи з громадськістю набули особливого значення. На 
таких зустрічах повною мірою проявляється вміння спеціа-
лістів зі зв’язків з громадськістю продемонструвати книж-
кову продукцію, презентувати досягнення свого видавниц-
тва, нові оригінальні проекти і налагодити зв’язки зі ЗМІ, 
спонсорами, торговельними посередниками. 

Виставки, ярмарки не останню роль відіграють у сис-
темі маркетингу. Вони бувають як внутрішньогалузеві, так і 
міжнародні. Зазвичай, такі заходи відвідують багато людей 
різних вікових груп, тому видавництво має підготувати до 
експозиції книжкову продукцію, приділити увагу оформ-
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ленню стенду, мати достатню кількість рекламних листівок. 
У ході виставки-ярмарку видавництво для збуту своєї про-
дукції може зав’язати знайомство з представниками закупі-
вельних і торговельних організацій із різних регіонів. 

На цих заходах, зазвичай, проводять конкурсний відбір 
книг — претендентів на вручення різних премій. Отримати 
таку премію дуже престижно, тому видавництва прагнуть 
приурочити випуск нової продукції до часу проведення ви-
ставок. 

На виставках і ярмарках їхні учасники отримують ба-
гато корисної інформації за всіма аспектами маркетингової 
діяльності, що сприяє їхній творчій фантазії, дає поштовх до 
розвитку нових методів реклами, системи збуту, кращої 
організації виробництва. 

Реклама. Роль реклами як одного з елементів комплексу 
просування книги на ринку полягає в тому, щоб продавати 
або сприяти збуту максимальної кількості товарів, витрача-
ючи на це мінімум коштів. 

Видавнича реклама спрямована на дві диференційовані 
цільові групи: книжкову торгівлю (торговельна реклама) і 
кінцевого споживача (споживацька реклама). Найважливі-
шою функцією торговельної реклами є інформація про достав-
ляння у книгарні необхідної кількості примірників. Спожива-
цька реклама покликана сприяти ефективному продажу 
книг. Щоб зробити її дієвою, необхідно оцінити ті переваги 
видання, які можуть стати для споживача мотивом для його 
придбання, знайти ту грань, яка робить саме цю книгу уні-
кальною, окреслити коло людей, для яких вона призначена. 
Варто уважно познайомитись із виданнями-конкурентами, 
щоб чітко уявити, що відрізняє пропоновану книгу від інших. 

Різноманітними засобами реклами різної форми і роз-
міру слугують рекламні матеріали. Вони поділяються на чо-
тири категорії: постійні, тимчасові, агітаційні, стимулюючі. 

Постійні рекламні матеріали популяризують марку ви-
давництва (написи на вікнах, рекламні щити, неонові напи-
си); тимчасові — являють собою рекламно оформлений 
символ видавництва, наприклад на пакетах; агітаційні — 
слугують для проведення загальної рекламної кампанії: пла-
кати, значки, календарі; стимулюючі — використовуються 
впродовж короткого часу (наприклад, до книги додається 
безоплатний додаток — закладка із символом видавництва). 

Рекламні повідомлення видавництв утілюються в різ-
них формах. Це можуть бути інформаційні листівки про 
випуск книги, де зазначаються відомості про автора, формат 
видання, дата випуску у світ і ціна, а також дається коротка 
рекламна анотація. Обов’язково зазначають адресу (пошто-
ву й електронну), телефон, факс видавництва тощо. Такі 
листівки призначені, в основному, для торговельних органі-
зацій і бібліотек, а також для тих галузевих організацій і 
ЗМІ, які займаються пошуком і систематизацією відомостей 
про книжкову продукцію. Небагато видавництв можуть ви-
пускати об’ємні каталоги своєї продукції, але таке видання 
малого обсягу можуть дозволити собі всі видавці. 

Дуже часто у видавничому бізнесі використовують ре-
кламні проспекти. Вони можуть містити логотип видавниц-
тва або книг, що рекламуються (наприклад, назву серії). 

Прямий маркетинг. Це цілеспрямоване безпосереднє 
спілкування з покупцями, покликане сформувати у них очі-
кувану купівельну поведінку. Здійснення прямого маркетин-
гу відбувається в таких основних формах: прямі поштові 
розсилання, телемаркетинг, продаж за каталогами, інтерак-
тивний маркетинг, персональні продажі. 

Незважаючи на те, що прямий маркетинг — це фактич-
но інший вид реклами, хоча і спеціалізованої, вона настільки 
важлива, що заслуговує на увагу. 

Прямий маркетинг не можна назвати економним. Од-
нак, він не більш витратний, ніж інші види. Головне — чи 
рентабельна реклама, тобто, чи окупиться вона з часом. 
Прямий маркетинг, безумовно, більш універсальний, ніж 
реклама взагалі — може містити як 4 слова, так і 40 000, 
бути не обов’язково широкомасштабним: спрямований на 
невеликі конкретні групи споживачів, його можна викорис-
товувати, роблячи стільки розсилань на тиждень або на мі-
сяць, скільки потрібно. Цей вид реклами персональний і 
спрямований на конкретні та дискретні групи. Прямий мар-
кетинг — це засіб просування, де важливі навіть найдрібні-
ші деталі. Він складається з таких компонентів: 

1. Список. Список адресатів має бути продуманим, 
актуальним і конкретним. 

2. Повідомлення. Упродовж трьох секунд, коли що-
небудь виймається з конверта, одержувач вирі- 
шує — читати йому далі чи ні. Тому миттєвий 
вплив надто важливий. 

3. Конверт. Упакування — це частина повідомлення. 
На багатьох конвертах розміщується текст, який 
викликає в одержувача бажання читати далі. 

4. Лист. Він також важливий. Гарне повідомлення 
має такий обсяг, який необхідний для того, щоб ар-
гументувати доцільність покупки. Згідно із загаль-
ним правилом, будь-яка брошура плюс лист пра-
цюють краще, ніж сама по собі брошура. 

5. Брошури. Вони уміщують усю необхідну інформа-
цію, можуть бути кольорові, ілюстративні. Необ-
хідно знати, що весь текст у листі та брошурі, мож-
ливо, не буде прочитаний. Під час читання увага 
іноді розсіюється, тому може бути доцільно повто-
рювати одну й ту саму думку у листі та брошурі, 
хоча й різними словами. 

У видавничій справі метод поштової реклами одні ши-
роко використовують, інші — мало або не використовують 
зовсім, і хоча багато людей говорять про "макулатурну пош-
ту", проте все більше споживачів спокушаються рекламою й 
купують продукти знову й знову. 

Телемаркетинг передбачає використання телефонних 
розмов як інструменту прямого продажу; продаж за ката-
логом здійснюється шляхом розсилання потенційним клієн-
там поштою, через Інтернет (іноді продають); інтерактив-
ний маркетинг забезпечують на абонентних засадах спеціа-
лізовані комп’ютерні служби: інформування, організація діа-
логу продавця і покупців, торгові та різноманітні супутні 
послуги; персональні продажі. 

Персональні продажі. На них можуть претендувати 
дорогі ексклюзивні, унікальні видання. Певною мірою таки-
ми є продажі видань учасникам книжкових клубів, а також 
на виставках-ярмарках. Налагодити масові персональні про-
дажі видавництву складно, оскільки це потребує необхідних 
приміщень, людських ресурсів, логістичних процедур тощо. 

Стимулювання продажів. У стимулюванні продажів 
поєднані елементи реклами, комерційної діяльності, паблік 
рилейшнз і маркетингових досліджень. Цілі стимулювання 
збуту пов’язані зі збільшенням обсягів продажів, розширен-
ням частки ринку, залученням нових, утриманням традицій-
них покупців тощо. Досягнення цієї мети відбувається в 
процесі діяльності за такими напрямами: 

1. Стимулювання споживачів. З цією метою традицій-
но використовують: купони, які економлять кошти під час 
придбання видань; компенсування частини вартості видань 
після їхнього придбання; премії, які передбачають можли-
вість за певних умов придбати видання дешевше або отри-
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Список використаної літератури мати його безоплатно; лотереї, конкурси, ігри; рекламні 
сувеніри, плакати, листівки тощо. 

1. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. Б. Бондар, М. Ф. Го-
ловатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Кн. палата України. — К. : 
Персонал, 2010. — 400 с.  

2. Стимулювання суб’єктів системи книгорозповсю-
дження. Серед прийомів, які використовуються у стимулю-
ванні сфери торгівлі, назвемо такі: 2. Пикок Дж. Издательское дело: от замысла до упаковки шаг 

за шагом / Джон Пикок. — М. : Эком, 1998. — 400 с.  заохочення. Це може бути знижка, або "безоплат-
ний товар" (13 книг за ціною 12), або спеціальні 
умови, що стосуються кількісних коефіцієнтів; 

3. Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медвєдєва, 
Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Кн. палата України. — К. : 
Аратта, 2003. — 160 с.  стимулюючі схеми, такі, як конкурси для праців-

ників відділів збуту роздрібних підприємств, на 
створення кращих вітрин, а в якості призів — до-
даткові вихідні; 

4. Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посіб. / В. І. Теремко. 
— К. : Академвидав, 2009. — 272 с. — (Серія "Альма-матер"). 

5. Форсайт П. Маркетинг в книгоиздании / Патрик Форсайт. — 
М. : Унив. кн., 2008. — 221 с. — (Школа издательского бизнеса).  премії дилерам за досягнення запланованих продажів 

або за зберігання визначеної кількості товару тощо; 6. Эриашвили Н. Д. Книгоиздательство: менеджмент и маркетинг / 
Н. Д. Эриашвили. — М. : ЮНИТИ, 1998. — 207 с.  схеми спільної реклами. Вони корисні у зв’язку з 

покриттям вартості рекламних оголошень у ЗМІ; 
Матеріал підготувала  представлення рекламних демонстративних мате-

ріалів. Вони можуть бути безоплатними або опла-
чуватися спільно. 

Надія Регідайло, 
завідувач відділу наукового редагування 

бібліографічної інформації Книжкової палати України Маркетинг має свої особливості на кожному книгови-
давничому і книготорговельному підприємстві, він різний 
для кожного конкретного видання і книжкового ринку. 
Однак головна його ідея — орієнтація на чітко визначений 
ринок і конкретні запити споживачів книжкової продукції. 

(Закінчення в наступному номері) 

Матеріал надійшов у редакцію 1 листопада 2010 року 

 


