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мережевих базах даних необхідну інформацію, приймати зважені управлінські 

рішення. 
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ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У КНИЖКОВІЙ СПРАВІ 

 

У сучасному світі реклама відіграє провідну роль у реалізації товарів і 

послуг, при створенні іміджу компанії чи промоції бренду, що сприяє 

закономірному зростанню зацікавлення до неї з боку теоретиків, практиків, 

пересічних споживачів. Під рекламою видавничої продукції розуміється 

сукупність заходів з інформування покупців та пробудження в них інтересу до 

книг, журналів, газет тощо з використанням певних комунікаційних каналів 

(засобів реклами) [1]. 

Основними етапами розвитку рекламної комунікації в книжковій галузі 

визначено наступні етапи: довидавничий; видавничий; масмедійний; 

мультимедійний [2]. 

https://webmaestro.com.ua/ua/blog/vydy-saitiv/
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1876/1/161
https://shron1.chtyvo.org.ua/Boichuk_Inna/Internet_v_marketynhu.pdf
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Довидавничий етап розвитку рекламної комунікації характеризується 

сприянням налагодженню міжособистісних зв’язків індивідів, тобто вона 

первинно сформувалася як соціокомунікативне явище. Форми реклами були 

прості, частіше це були усні звернення (вигукування) торгівців, знаки на 

магазинах. Отже, рекламна комунікація була представлена  переважно в усній та 

образотворчій формах. Рекламна комунікація в цей період ще не сформована, 

хоча окремі її елементи, зокрема, технології створення, канали розповсюдження, 

формування іміджу власник , приміром, рукописних книг тощо, вже 

окреслюються. 

Видавничий етап розвитку рекламної комунікації (XV ст. – до поч.ХХ ст.) 

започаткований винаходом книгодрукування і пов’язаний з рекламування 

видавничої продукції і рекламування інших продуктів та послуг засобами 

друкованого слова. Формами друкованої реклами були летючки, каталоги, 

прейскуранти, оголошення в пресі, плакати, що первинно стосувалися саме 

реклами видавничої продукції, поступово поширюючись на інші товари та 

послуги [1]. 

Найпершою та найпопулярнішою формою реклами видавничої продукції 

стали так звані летючі аркуші (летючки), що розповсюджувалися в ХV ст. – перші 

рекламні оголошення-повідомлення типографів про книжкові новинки, які можна 

придбати за певною адресою. Зазвичай вони являли собою аркуші паперу 

розміром 15 на 23 см з виділеним крупним шрифтом початком першого рядка, що 

заміняв заголовок. Текст найчастіше окантовувала гравірована рамка. Іноді 

додавалась графічна ілюстрація. Летючі аркуші відразу здобули популярність і 

почали використовуватися як для комерційної, так і для політичної реклами, 

оскільки поєднання зображення та тексту посилювало рекламний вплив, а 

тиражування летючок дозволяло інформувати широкі верстви населення про 

різноманітні новинки, зокрема у видавничій сфері. Одним з перших подібне 

оголошення про свої видання зробив типограф Генріх Еггештейн у Страсбурзі в 

1466 р. [1]. 

Однієї з форм реклами книг був титульний аркуш, поява якого є 

результатом задоволення потреб швидкого визнання публікацій та залучення 

уваги клієнтів. Титульні аркуші часто прикрашалися гравюрою, для їх дизайну 

використовувалися різні шрифти.  

Наприкінці XV ст. створено й перший рекламний плакат, котрий, на жаль, 

не зберігся. Його надрукував книготорговець Батдольд в 1489 р. для реклами 

нового видання «Геометрії» Евкліда. Донині зберігся плакат 1491 р., що 

пропонував публіці лицарський роман «Прекрасна Мелузіна». Але це була лише 

перша спроба плакатного жанру, власне історія плаката розпочинається значно 

пізніше – в XIX ст., коли виникло саме поняття плакат, з німецької das Plakat. У 

Англії та США застосовувався термін «poster», що походить від слова «пошта». У 

Франції використовувалося слово «аffich» – афіша. 

XIX ст. в історії реклами видавничої продукції характеризується подальшим 

розвитком жанрів друкованої та окремих форм зовнішньої реклами. Так, з ім’ям 

француза Еміля Жирардена пов’язується застосування в європейській періодиці 
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прихованої реклами. У першій половині XIX ст. він почав застосовувати рекламні 

оголошення, котрі складно було відрізнити від основного тексту. Ці повідомлення 

були двох типів: в одних наприкінці цікавого нарису наводилася фраза чи 

декілька фраз рекламного типу, в інших – весь нарис розміщено з метою реклами, 

але в ньому немає на неї навіть натяку. Оскільки довіра в читачів до редакційного 

тексту вища, розміщення в пресі таких оголошень коштувало значно дорожче [5]. 

Наприкінці XIX ст. активно продовжує розвиватися вітринна реклама. 

Вітрини застосовувалися для демонстрування як найбільшої кількості продукції. 

Вітрина вважалася тим багатшою, чим більше товару на ній виставлялося. Вночі 

вітрини підсвічувалися гасовими лампами, котрі взимку попереджали їх 

замерзання. 

Надзвичайно популярними наприкінці XIX - на початку XX ст. були 

вивіски. Якщо торговець мав декілька магазинів, він замовляв для них однакові 

вивіски. Найчастіше траплялися текстові вивіски, оскільки живописні коштували 

дорожче. Зазвичай вивіски виготовлялись з кровельного заліза, що набивалося на 

підрамник, текст записувався масляною фарбою. Часто крім вивісок 

використовувалися емблеми. 

Т. Д. Булах, одна з активних дослідників рекламної комунікації в книжковій 

галузі, визначає, що паралельно з видавничою в означений період розвивалася і 

торговельна рекламна комунікація, а роль засобів рекламування відігравали 

вивіски, вітрини, викладка товару [1,2]. 

Врізноманітнюються канали та способи поширення рекламної інформації: 

крім превалюючих друкованих носіїв, використовувалися зовнішні носії, 

транспорт, «жива» реклама та ін. Характерною ознакою можна назвати рекламу 

окремих книг. Рекламні звернення поступово перетворюються в заходи зі 

стимулювання збуту, PR-заходи.  

З ХХ ст. розпочинається масмедійний етап розвитку рекламної комунікації 

у сфері книговидання та книгорозповсюдження. 

У 20-х рр. ХХ ст. новим засобом реклами стало радіо: в 1920 р. у Піттсбурзі 

розпочала свою діяльність KDK – перша комерційна радіостанція США, яка 

транслювала зокрема і рекламні оголошення, пов’язані з видавничою діяльністю. 

Поширюються нові форми та жанри, такі як: радіоголошення, огляди нових книг, 

реклама про нові видання в журналах та газетах здебільшого під рубриками «нові 

книжки та журнали», «нові видання» та ін. Так, у журналі «Літературно-науковий 

вісник», що видавався в Галичині протягом 1922–1933 рр., у кожному номері 

публікувалися рубрики «нові книжки», «надіслані журнали», в яких наводилися 

описи 15–20 нових українських та 14–15 журналів різними мовами, що надходили 

до редакції «Літературно-наукового вісника» [5]. 

З 1948 р. починається ера реклами на телебаченні. Виникають і набувають 

популярності рекламні ролики, що дозволяють яскраво й непересічно сповіщати 

про товари та послуги, зокрема у видавничій царині. 

Кінець ХХ ст. знаменується виникненням принципово нового виду – 

Інтернет-реклами, котра з кожним роком набуває все більшої популярності. 

Рекламні банери, кнопки, заставки, поштові розсилання – ті форми, без яких нині 
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складно уявити рекламну сферу. Означений період характеризується рекламою 

діяльності видавництв, книгарень; читання, реклами творчості авторів; 

представлення творів на різних видах машинозчитувальних носіїв інформації. 

Мультимедійний етап розвитку рекламної комунікації в книжковій галузі 

має відлік з 2000 років і пов’язаний з активним використанням електронних носіїв 

інформації, «що сприяло просуванню видавничої продукції в мережі Інтернет, а 

також виокремленню рекламування книг та рекламування інших продуктів 

інтелектуальної творчості, так званого контенту (мережевої літератури, лонгрідів 

тощо)» [2, с.13]. 

Однією з найголовніших переваг Інтернету як сучасного рекламного засобу 

є можливість фокусування реклами на певну цільову аудиторію, відсутність 

географічних меж, можливість контролю за кількістю та якістю інформації тощо. 

Можна постійно підтримувати зв’язок із потенційними покупцями, проводити 

консультації і відповідати на запитання, що їх цікавлять. За допомогою сайту 

можна відстежувати реакцію споживачів на нововведення, аналізувати споживчий 

попит та ін. Формами інтернет-реклами є: банери, байрики, вставки, кнопки, 

колажи, міні-сайти, текстові блоки та ін. Рекламування книжкових видань у 

сучасних умовах здійснюється такими рекламними засобами: виставки, реклама 

на місцях продажу і на виставках, друковані рекламні видання, рекламні 

звернення в пресі, реклама в книгах, довідниках, путівниках, пряма поштова 

реклама «директ мейл», реклама на транспорті, зовнішня реклама, заходи «паблік 

рилейшнз», рекламні кіно- й відеофільми, реклама по телебаченню й радіо, 

реклама в мережі Інтернет [3]. Прикладами реклами книжкової продукції на 

сучасному телебаченні є телевізійний продукт «КНИГА.UA», репортажі з 

видавництв, виставок, форумів, окремі програми на обласних телеканалах. 

Сучасна реклама книг різноманітна. Аналіз «21 умной рекламы книг, 

книжних магазинов и библиотек» [4], підтверджує, що ця тема надзвичайно цікава 

для творців усього світу. Так, декілька прикладів книжкової реклами: 

«Відключись від мережі з книгою» – серія рекламних об’яв для книжкового 

магазину Norlis в Осло є найбільш сучасною; «Книги будують дітей» – в рекламі 

на макетах зображені скульптури дітей, повністю зроблені з книг (Токійське 

рекламне агентство Dentsu); «Читай себе цікаво» – (агентство Lowe Bull, 

Йоханесбург, ЮАР) та ін. Отже, дослідження етапів рекламної комунікації у 

книжковій справі засвідчує, що протягом часів спостерігається урізноманітнення 

та ускладнення системи рекламних комунікацій означеної галузі. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ІСНУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ПОТРЕБАМИ НА СТОРІНКАХ МІСЬКОЇ ГАЗЕТИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКА 

«КОНТАКТ» 

 

За останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн 

стосовно осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної 

групи людей, як до пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися, і які не можуть 

долучатися до активного суспільного життя, змінилося на ставлення до них, як до 

повноправних членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами 

країни [1, с. 18]. Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить 

до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б 

сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни. 

Для цього потрібно здолати існуючі перешкоди невлаштованого соціуму, 

удосконалити законодавство і стан його дотримання, змінити у ряді випадків 

ставлення суспільства до проблеми інвалідності. 

Попри велику кількість людей з інвалідністю у м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області їх проблеми не висвітлюються на сторінках газети. Це 

наводить на думку, що цю проблему все ж таки роблять «непомітною», хоча й 

«видно» її досить далеко. У трьох номерах газети («Контакт», № 24, 32, 40) можна 

знайти лише невеличкі замітки, в яких йшлося про реорганізацію «Центру 

реабілітації дітей з інвалідністю». Стало можливим перебування дітей в центрі 

повний робочий день, де з ними займатимуться спеціалісти, а мама матиме змогу 

присвятити ці декілька годин собі. Інша стаття присвячена перешкодам, з якими 
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