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ті. Визначено основні маркетингові комунікації, які використовуються у вистав-
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Актуальність роботи. У сучасних умовах розвитку суспільства зростає 
роль та значення інтелектуального капіталу нації, підвищується цінність та 
вартість знань. Основним джерелом нагромадження знань є книжкова про-
дукція. Книга як специфічний товар вимагає особливих підходів щодо про-
сування її на ринку для задоволення духовних й інформаційних потреб спо-
живачів. 

Існує багато способів розповсюдження книжкової продукції, які виника-
ли в різні часи під впливом різних чинників. Але все ж одним із найефектив-
ніших та найпопулярніших таких інструментів, що дозволяє поєднати вели-
кі рекламні можливості та процес збуту видавничої продукції, є ярмарки та 
виставки. Виставково-ярмаркова діяльність слугує каталізатором розвитку 
книжкової справи у світі, надає можливість побачити стан справ, тенденції 
та напрями розвитку книговидавництва.

На сьогодні існує вже досить велика кількість розробок із окремих аспектів поданої теми, але все ж 
чіткого, системного, аналітичного дослідження книжкових ярмарків та виставок саме як способу популя-
ризації книжкової продукції ще не було зроблено, у цьому й полягає актуальність роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим 
без використання вже набутих знань у таких галузях науки як: маркетинг у видавничій справі (зокрема 
праць таких науковців як Я. Влодарчик, Б. Кузнєцов, М. Тимошик, П. форсайт), виставкова діяльність – 
С. Бєрдишев, Е. Добробабенко, Н. Добробабенко, В. Пекар, Л. Стровський. Зокрема, окремі теоретичні 
та практичні аспекти проведення виставок-ярмарок знайшли своє відображення в працях таких учених 
як А. Голіцин, Т. Лук’янець, О. Антонів. Однак варто зазначити, що в роботах як іноземних, так і вітчиз-
няних дослідників, подано лише окремі наукові результати з цієї теми. Усе це обумовлює необхідність 
систематизації знань, здійснення цілісного дослідження особливостей маркетингових комунікацій ви-
ставково-ярмаркової діяльності, що використовуються для популяризації книжкової продукції.

Мета дослідження полягає у спробі дослідити стан і розвиток використання маркетингових комуні-
кацій у виставково-ярмарковій діяльності книговидавничої сфери в Україні.

Завдання:
• розкрити зміст основних понять виставково-ярмаркової діяльності у книговидавничій справі;
• визначити основні маркетингові комунікації у виставковій діяльності книговидавничої справи;
• здійснити порівняльний аналіз використання маркетингових комунікацій у діяльності традиційних 

та віртуальних форм книжкових виставок;
• виявити перспективи використання маркетингових комунікацій у виставково-ярмарковій діяльності 

книговидавничої справи в Україні.
Виклад основного матеріалу. Виставково-ярмаркова діяльність є одним із потужних інструментів 

просування книжкової продукції у книговидавничій справі. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» 2007 року, виставково-яр-
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маркова діяльність – це специфічна сфера діяльності, яка є невід’ємною складовою розвитку ринкових 
процесів. 

Основними заходами у сфері виставково-ярмаркової діяльності є виставки та ярмарки. У широкому 
значенні виставка – це захід, пов’язаний із демонстрацією продукції, товарів і послуг, що полягає в їх 
просуванні на внутрішній і зовнішній ринок із урахуванням його кон’юнктури [11].

Якщо ж говорити про виставку у книговидавничій справі, то можна дати таке визначення: виставка – 
це публічна демонстрація книжкової продукції тим учасникам ринку, які в ній зацікавлені.

Ярмарок – «захід, безпосередньо пов’язаний із роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться 
регулярно в певному місці та у визначений строк» [11]. Метою будь-якого ярмарку є представити товари 
і, у кінцевому результаті, заключити вигідні торговельні договори, тобто отримати прибуток, а виставка, 
своєю чергою, має на меті показ нових товарів та послуг, досягнень у такій галузі.

Варто також зазначити, що багато науковців-теоретиків та практиків не ідентифікують поняття «ви-
ставка» і «ярмарок», а використовують їх спільно як один інструмент маркетингових комунікацій.

Розглядаючи класифікацію виставок-ярмарків, науковець Т. Лук’янець виділяє такі основні критерії: 
склад учасників і місце проведення, частота проведення, напрям роботи, вид пропозиції та попиту.

1. За складом учасників (експонентів) і місцем проведення виставки-ярмарки поділяються на: ре- 
гіональні, міжрегіональні, національні та міжнародні. Також виставки-ярмарки можуть мати постійні та 
змінні місця проведення.

2. За частотою проведення виділяють: періодичні, щорічні та сезонні виставки-ярмарки.
3. За напрямами роботи виставки-ярмарки поділяють на: торгові, інформативні, а також виставки-яр-

марки, що проводяться з метою розвитку комунікацій та встановлення контактів.
4. За видом пропозиції та попиту виставки-ярмарки бувають: універсальні, галузеві, багатогалузеві [8, 

с. 254–256].
Із розвитком інформаційних технологій особливим видом виставково-ярмаркової діяльності стала 

віртуальна виставка. Віртуальні книжкові виставки є новим явищем на інформаційному ринку. Під цим 
поняттям фахівці розуміють і презентацію книг у форматі PowerPoint, і електронну виставку оцифро-
ваних видань, і повні цифрові авторські колекції творів. Але найчастіше термін «віртуальна книжкова 
виставка» вживають, коли говорять про виставку, розміщену на сайті видавництв, бібліотек та інших 
експонентів [4, с. 9].

Організація виставки (ярмарку), як і участь у ній, є серйозним проектом, тому для досягнення макси-
мального результату необхідно слідувати певним етапам роботи виставково-ярмаркової діяльності.

Зокрема, чимало вчених виділяють такі три класичні етапи організації виставкових заходів як: підго-
товка, проведення і після виставкова робота. Саме ці періоди роботи виставки (ярмарку) науковці О. Доб-
робабенко і Н. Добробабенко називають «пірамідою виставки», зазначивши, що кожний організатор і 
експонент повинні спочатку закласти фундамент, відпрацювати на стенді, а потім підбити підсумки і 
зробити висновки [6, с. 13–14].

Поняття «комунікації у виставковій діяльності» у вузькому значенні означає безпосереднє спілкуван-
ня експонента і відвідувачів. У широкому ж значенні – це весь комплекс засобів маркетингових комуніка-
цій, що включає в себе різновиди реклами, Pr-акції, стимулювання продажу, роботу зі ЗМІ, оформлення 
стенду тощо. Тому, варто зазначити, що виставка (ярмарок) є інтегрованим засобом маркетингової полі-
тики підприємства, оскільки в ній поєднано всі вище згадані інструменти маркетингу.

Для того аби якнайкраще дослідити тему нашого наукового дослідження, було здійснено порівняль-
ний аналіз маркетингового інструментарію різних форм виставково-ярмаркової діяльності у книговидав-
ничій справі України. Для дослідження нами були обрані такі «традиційні» книжкові виставки-ярмарки 
як: форум видавців у Львові та міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Серед віртуальних ви-
ставок ми виділили віртуальні виставки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 
Державної бібліотеки України для юнацтва.

Національна виставка-ярмарок «форум видавців» – це найбільший український книжковий ярмарок, 
який відбувається у Львові, щорічно у вересні, починаючи з 1994 року. Ініціатором та головним організа-
тором масового дійства є неприбуткова громадська організація «форум видавців». 

Аналізуючи діяльність книжкової виставки, варто відзначити, що за повідомленнями офіційних дже-
рел, у межах XXI форуму видавців, що тривав у Львові з 10 до 14 вересня 2014 року, відбулася рекордна 
кількість заходів – близько 1002. Зокрема з них 313 подій IX Львівського міжнародного літературного 
фестивалю з фокусною темою «Століття змін. Століття боротьби. 1914-2014», 146 заходів Дитячої про-
грами, 16 заходів V Бібліотечного форуму, 23 заходи благодійної акції «Третій вік: задоволення від чи-
тання» [13].

У межах цих заходів відбувалися численні презентації книг, інформаційні семінари, відкриті лекції, 
дискусії, майстер-класи за участі відомих людей. Наприклад, були проведені майстер-класи для бібліо-
текарів, де близько 300 фахівців у цій сфері могли не лише обмінятися власним досвідом, а й почути про 
інновації таких країн, як Польща, США, Велика Британія та Хорватія. У межах проекту «Тарас Шевченко 
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у часі та просторі» відбулась презентація книги Григорія Грабовича «Шевченко, якого не знаємо», пре-
зентація збірки «Мій Шевченко», до якої увійшли твори сучасних українських письменників.

Почесне місце у програмі форуму посіли також зустрічі з письменниками і відомими людьми, авто-
граф-сесії, літературні читання і різного роду розважальні заходи. На окрему увагу заслуговують такі 
заходи як «Ніч поезії і музики», а також літературні читання стипендіатів програми Благодійного фонду 
«Розвиток України». Для дітей однією із найзахопливіших подій став літературний квест, у ході якого ма-
ленькі книгомани вивчили танець із хореографами Центру сучасного танцю та провели флешмоб «єдина 
Україна».

Крім того, читачі мали чудову нагоду зустрітися та поспілкуватися із спеціальним гостем фестивалю 
американським істориком Тімоті Снайдером та з іншими відомими як українськими, так і з зарубіжними 
письменниками – Мартіном Поллаком, Міленком єрґовичем, Теодорою Дімовою, Паволом Ранковим, 
Катаржиною Тучковою та багатьма іншими.

За офіційними даними Інтернет-видання «ЛітАкцент» усього протягом XXI форуму видавців відбу-
лося: 303 автограф-сесії, 308 презентацій книг, 98 авторських зустрічей, 34 дискусії, 25 майстер-класів, 
41 поетичне читання, 21 круглий стіл, 14 тренінгів, 11 лекцій, 9 семінарів, 16 концертів, 9 кінопоказів, 7 
театральних вистав, 7 воркшопів, 6 виставок [15].

Для заохочення відвідувачів придбати книгу, на Львівському форумі також проводилися різноманітні 
акції, лотереї та вікторини як для дорослих, так і для дітей. Наприклад, у межах благодійної акції «Третій 
вік: задоволення від читання» люди літнього віку безкоштовно відвідали книжковий ярмарок, а також 
отримали купони на знижку у 20 гривень за придбану продукцію.

Щодо оформлення та дизайну виставкових площ, варто зазначити, що загалом кожний стенд на фору-
мі був яскравим і винятковим. Більшість із них були оформлені різноманітними декоративними елемен-
тами, фірмовою символікою, власною рекламною продукцією. Також експонентами застосовувалися ці-
каві спеціальні, і навіть великоформатні дизайнерські конструкції. Так, наприклад, один із романів братів 
Капранових продавали на площі перед Палацом мистецтв із «горбатого» запорожця.

Важливу роль у популяризації книжкової продукції та поширенні інформації про виставкові заходи 
відіграє реклама. Рекламні заходи проводилися як перед Книжковим форумом у вигляді оголошень по 
радіо, телебаченню, у друкованих ЗМІ, так і під час роботи виставки (програмки, буклети, прайс-листи, 
каталоги, плакати). Зокрема, події XXI форуму видавців у Львові висвітлювали 618 акредитованих жур-
налістів із 276 ЗМІ. Впродовж липня-вересня вийшло 1113 публікацій, присвячених форумові видавців. 
Журналістські матеріали продовжують виходити і надалі [12].

Варто відзначити, що форум має власний офіційний web-сайт, на якому розміщується вся необхідна 
інформація про заходи, які відбудуться, про учасників дійств, про авторів, про новинки в галузі книго-
видання. Крім того, форум видавців має спеціально створені сторінки в соціальних мережах, таких як 
«Facebook» і «ВКонтакте», через які і поширює інформацію про свою діяльність.

Також, варто зауважити, що відвідувачі форуму мали змогу користуватися не лише друкованою про-
грамою заходів чи програмою на сайті, а й спеціальним мобільним додатком «withmyfriends», за допо-
могою якого вони могли відшукати необхідний захід і його учасників.

Ще однією з найпопулярніших традиційних книжкових виставок в Україні є Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал». Це щорічний проект Національного культурно-мистецького та музейного комп-
лексу «Мистецький Арсенал», який проводиться навесні в Києві, починаючи з 2010 року, і має на меті 
розширення актуального культурного контексту для книговидання, популяризацію читання і підтримку 
інтелектуальної, мистецької книги [16]. З 8 по 13 квітня 2014 року Книжковий Арсенал проводився вже 
в четверте.

Аналізуючи діяльність виставки-ярмарку «Книжковий Арсенал», варто зазначити, що вона, так само 
як і форум видавців у Львові, використовує різноманітні виставкові маркетингові комунікації для попу-
ляризації книжкової продукції. Всього в рамках IV фестивалю «Книжковий Арсенал» відбулося понад 
200 заходів, взяли участь понад 100 видавництв, 30 відомих письменників та літературних діячів із 10 
країн [14].

У межах цих заходів відбувалися численні презентації (як нових видань, так і передпрем’єрні презен-
тації книг), лекції, круглі столи, дискусії про літературні тенденції та проблеми, що вималювались протя-
гом 2013-2014 років. Зокрема, свої книги презентували такі французькі письменники як: Давід фонкінос, 
П’єр Ассулін, Жерар де Кортанз.

Також відвідувачі мали змогу побувати на зустрічі з такими французькими письменниками і критика-
ми як Ерік Нолло, Юго Прадель, Патрісія Рєзніков, Ален Гіймоль. Серед українських літературних дія- 
чів – Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Валентина Клименко, Юрій Володарський, Оксана Забужко, Рената 
Кіндлерова та інші.

Варто зазначити, що на IV Книжковому Арсеналі відбувалися також покази фільмів і роликів, музичні 
вечори. Наприклад, у рамках циклу музичних кіноперформансів «Коло дзиґи» відбувся кінопоказ фільму 
«Сумка дипкур’єра» (реж. О. Довженко, 1927).
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Зокрема, для дітей і підлітків були проведені такі заходи як: читання казок та віршів, дискусії дитячих 
видавців, книжкові інсталяції, творчі майстер-класи і виставки дитячих ілюстраторів.

Крім того, проводились численні рекламні заходи. Інформація про діяльність книжкового фестивалю 
поширювалась на радіо, телебаченні та безпосередньо через мережу Інтернет, оскільки Книжковий Ар-
сенал має власний web-сайт. 

Віртуальна виставка є особливою формою виставково-ярмаркової діяльності і новим явищем на укра-
їнському ринку книговидавничої справи. Переважно віртуальні виставки використовують бібліотеки для 
популяризації книжкового фонду. Тому для аналізу ми обрали віртуальні виставки, що проводяться На-
ціональною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і Державною бібліотекою України для юнацтва.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського має власний web-сайт, на якому і розміщують 
віртуальні виставки. Безпосередньо перехід до переліку віртуальних виставок здійснюється з першої 
сторінки її web-сайту, знайшовши рубрику «Віртуальні виставки». Відкривши подану сторінку, можна 
ознайомитись із їхнім переліком та обрати необхідну виставку.

Особливу увагу привертає виставка з нагоди дня народження Першого Президента України Л. М. Крав-
чука. На ній представлені 52 видання з дарчими написами відомому політику від різних авторів (Рис. 1).

Рис. 1. Скрін віртуальної виставки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Слід зауважити, що ця виставка є чітко структурованою, що, своєю чергою, є зручним для сприй-
няття користувачем. Адже всі книги згруповані за розділами: «Історія», «Бізнес», «Політика», «Право», 
«Управління», «Військова справа», «Культура», «Релігія», «Педагогіка та освіта», «Психологія», «Сільсь-
ке господарство», «Медицина», «Література», «Поезія», «Музика».

Загалом подорож виставкою розпочинається зі вступної статті, у якій розповідається про зміст самої 
виставки, подається коротка біографія Л. Кравчука та його фото. Нижче подано перелік представлених 
книг, які розбиті на розділи. Зокрема, кожна книга містить певні дані про видання: бібліографічні відо-
мості, анотації та обов’язково шифри фонду бібліотеки, де на цей час зберігається книга. Крім того, зліва 
від даних про видання, ми можемо побачити обкладинки книг, що експонуються.

За такою ж структурою побудовані і віртуальні виставки в Державній бібліотеці України для юнацтва. 
Наприклад, виставка бібліотеки «Родовід книги. Літературний календар 2014 року. Книги-ювіляри», що 
представлена відділом літератури іноземними мовами, присвячена виданням, які мають ювілейні дати 
від дня їх першої публікації. На ній представлені такі книги як: роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо», 
казки Джозефа Редьярда Кіплінга «Книга джунглів», роман Вальтера Скотта «Айвенго» (Рис. 2).
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Рис. 2. Скрін віртуальної виставки Державної бібліотеки України для юнацтва

Аналізуючи діяльність виставки, слід акцентувати увагу на тому, що вона, так само як і виставка з 
нагоди дня народження Першого Президента України Л. М. Кравчука, що проводилась Національною 
бібліотекою України імені В. І. Вернадського, супроводжується вступними статтями та ілюстративним 
матеріалом. Загалом кожне з видань містить загальні відомості про автора книги та її короткий зміст. 
Серед ілюстративного ряду, який використовується, потрібно виділити декілька зображень обкладинок, 
титульні сторінки й ілюстрації. Крім того, після кожної представленої книги подано бібліографічний 
опис, а також шифр фонду бібліотеки. Цікавим є той факт, що вкінці цієї віртуальної виставки міститься 
перелік сайтів, за допомогою яких читачі можуть отримати додаткову інформацію за темою заходу.

На основі проведеного аналізу маркетингового інструментарію традиційних та віртуальних форм ви-
ставково-ярмаркової діяльності у книговидавничій справі України, можна зробити висновки про доціль-
ність використання засобів маркетингових комунікацій у їхній діяльності. 

Зокрема, проаналізувавши діяльність таких традиційних виставок як форум видавців у Львові та 
Книжковий Арсенал у Києві, варто зазначити, що вони послуговуються у своїй діяльності як візуальни-
ми, так і вербальними засобами взаємодії експонентів із різними групами громадськості на різних етапах 
проведення виставкових заходів.

На етапі планування традиційних виставок основними маркетинговими комунікаціями є інформацій-
не рекламування споживачів про запланований захід та організація роботи зі ЗМІ. Тому на цій стадії 
доречним та ефективним є такий комунікативний інструментарій як реклама. Основними різновидами 
реклами, які експоненти використовують для поширення інформації про захід є зовнішня реклама (ре-
кламні вивіски, щити, біл-борди), реклама на радіо та телебаченні, реклама у друкованих ЗМІ (періодич-
них виданнях). Популярним засобом поширення інформації є також мережа Інтернет, що є важливим 
комунікативним засобом у виставково-ярмарковій діяльності. Наприклад, виставки-ярмарки «форум ви-
давців» та «Книжковий Арсенал» мають власний web-сайт, на якому розміщується вся необхідна інфор-
мація про заходи, які відбудуться, про учасників дійств тощо.

На етапі безпосереднього здійснення виставкової роботи арсенал комунікативних звернень значно 
розширюється. Тут доцільно застосовувати такі засоби маркетингових комунікацій як: 1) оформлення 
та реклама стенду; 2) друкована реклама (листівки, буклети, проспекти, брошури, прайс-листи, катало-
ги); 3) Pr-акції (семінари, конференції, дискусії, круглі столи, автограф-сесії, майстер-класи, зустрічі з 
відомими письменниками і діячами культури, музичні вечори, покази фільмів); 4) заходи зі стимулюван-
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ня інтересу до пропозицій підприємства (лотереї, акції, вікторини); 5) робота зі ЗМІ (прес-конференції, 
брифінг). 

На завершальному етапі, для того аби закріпити позитивну думку про організацію-експонента, слід 
використовувати різноманітні роздаткові матеріали. Це запрошення, візитки, листи з подякою про участь 
у виставці, сувенірна продукція.

Щодо віртуальної форми виставково-ярмаркової діяльності, то як бачимо з порівняльного аналізу ви-
ставок Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Державної бібліотеки України для 
юнацтва, основною їх особливістю є те, що вони акцентують увагу саме на візуальні засоби взаємодії. 
Тому основним маркетинговим інструментарієм є створення віртуального стенду за допомогою різнома-
нітних онлайн технологій, аудіовізуальних та флеш-технологій.

Аналізуючи діяльність даних віртуальних виставок, важливо зазначити, що важливими елементами, 
які складають віртуальний стенд, є візуальний ряд та інформаційна наповненість. Візуальний ряд пред-
ставлений ілюстративним матеріалом (обкладинками книг, розворотами, ілюстраціями, картами, фото-
графіями). Текст, що супроводжує і розкриває візуальний ряд, складається з цитат, анотацій, біографіч-
них довідок та бібліографічних описів. Крім того, віртуальні виставки дають можливість звернутися до 
інших ресурсів Інтернет з обраної теми. Яскравим прикладом цього є виставка з нагоди дня народження 
Першого Президента України Л. М. Кравчука, що проводилась Національною бібліотекою України імені 
В. І. Вернадського. Вкінці виставки міститься перелік сайтів, за допомогою яких читачі можуть отримати 
додаткову інформацію за темою, можливість отримання електронної копії тощо.

Також відвідувачі віртуальних виставок здобувають можливість брати участь у конкурсах, оцінювати 
стенди, які їм найбільше сподобалися, та залишати своє враження про них. Вони можуть продивлятися 
як усіх учасників виставки, так і вибраних ними відповідно до заданих параметрів пошуку.

Варто зазначити, що віртуальні виставки є певним нововведенням у галузі виставково-ярмаркової ді-
яльності. В Україні, на жаль, віртуальні виставки ще не набули достатнього поширення. На сьогодні їх 
активно використовують лише бібліотеки для популяризації книжкового фонду та наукові центри. Проте 
не лише книжкові фонди можуть влаштовувати такі виставки, з метою надання інформації про видання 
та заходи, що проводяться в бібліотеці, але й книжкові сервіси та видавництва в Україні в комерційних ці-
лях. Окрім того, основною характеристикою віртуальних виставок є спрощений процес організації участі 
у виставці та менший обсяг витрат на неї. Адже активна діяльність у мережі Інтернет скорочує витрати 
на інші види реклами. Натомість віртуальні виставки дають можливість залучити до неї необмежену 
кількість відвідувачів та можливість цілодобового доступу до них.

Висновки з нашого дослідження. Отже, визначивши сутність виставково-ярмаркової діяльності, 
зауважимо, що виставка-ярмарок є одним із ефективних інструментів просування книжкової продукції 
на ринку. Це найкращий спосіб представити нові товари або послуги, знайти нові контакти, заключити 
контракти, торговельні договори, заявити про компанію (видавництво) на ринку або ж вирішити будь-яке 
інше завдання. Для задоволення цих цілей підприємства й отримання ефективних результатів, важливим 
є дотримання чітких та послідовних етапів виставково-ярмаркової діяльності. Також виставку необхідно 
розглядати як один із найбільш інтегрованих видів маркетингових комунікацій. Адже вона поєднує в 
собі практично всі існуючі маркетингові інструменти: різновиди реклами, Pr-акції, стимулювання збуту, 
директ-маркетинг, мережу Інтернет, оформлення стенду тощо.

Здійснивши порівняльний аналіз маркетингового інструментарію різних форм виставково-ярмаркової 
діяльності у книговидавничій справі України, можна зробити висновки, що Національна виставка-ярма-
рок «форум видавців» і Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» уміло поєднують у собі різні 
маркетингові комунікації. Адже окрім традиційних презентацій книг від видавництв і читань, дані ви-
ставки використовують і інші заходи, які популяризують книжкову продукцію і сприяють безпосередньо-
му спілкуванню експонентів. Тоді як віртуальні виставки є переважно однотипними, проте дозволяють 
читачеві знайомитися з представленими на виставках документами у зручний для нього час без часових 
та географічних обмежень.

Напрями подальших досліджень повинні бути спрямовані на вивчення саме маркетингових кому-
нікацій віртуальної форми виставково-ярмаркової діяльності як нового способу поширення книжкової 
продукції.
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