
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Кафедра філології та видавничої справи

Пояснювальна записка 
до випускної роботи 

 бакалавра з видавничої справи та редагування на
тему:

ПРОСУВАННЯ КНИГИ НА РИНКУ: МЕТОДИ ІНТЕНСИВНОГО

МЕРЧАНДАЙЗИНГУ

Виконала студентка 4 курсу,
групи ВС-15-1

спеціальності 6.030303
«Видавнича справа та редагування»

Корольова Н.Ю.
Керівник Алексеєнко Н. М.

   Рецензент 

  м. КРЕМЕНЧУК 2019 року



   ЗМІСТ 

ВСТУП............................................................................................... 6
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ВИДАВНИЧІЙ
СПРАВІ............................................................................................... 8
1.1. Маркетинг у видавничій справі та його структура................... 8
1.2. Маркетингові витрати................................................................... 14
1.3. Маркетингові особливості книги як специфічного товару......... 16
1.3.1. Книга як товар............................................................................ 16
1.3.2. Життєвий цикл книжкової продукції....................................... 16
1.3.3. Характеристики ринкового сегменту....................................... 17
РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПО ПРОСУВАННЮ
КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК.......................................... 19
2.1. Сучасний зміст, принципи, цілі, функції маркетингу................ 19
2.2. Еволюція методів просування книжкової продукції на ринок..... 21
2.2.1. Просування книжкових видань на ринку.................................... 21
2.2.2. Інтенет засоби просування книжкової продукції....................... 27
2.2.3. Переваги і недоліки інтернет-засобів у видавничому
маркетингу................................................................................................ 30
РОЗДІЛ 3. МЕРЧАНДАЙЗИНГОВІ ЗАСОБИ АКТИВАЦІЇ ПРОДАЖУ
КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.......................................................... ............32
3.1. Поняття, цілі та завдання мерчандайзингу....................................... 32
3.2. Актуальність мерчандайзингу............................................................ 34
3.3. Мерчандайзинг книжковї продукції.................................................. 35
ВИСНОВКИ................................................................................................ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................... .........51



АНОТАЦІЯ

Тема: Просування книги на ринку: методи інтенсивного мерчандайзингу
Текст: сторінок 56, таблиць 1, рисунок 1, використано 50 літературних
джерел.
      Об'єкт дослідження – просування книги на ринку.
Предмет дослідження – методи інтенсивного мерчандайзингу.
У випускній роботі досліджуються методи інтенсивного   мерчандайзингу
у процесі просування книжкових видань.  Вивчено маркетингові стратегії 
промоції книжок. Охарактеризовано мерчандайзингові засоби активації 
продажу книжкової продукції. Простежено Інтернет-засоби просування 
книжкової продукції. Розглянуто переваги та недоліки Інтернет- засобів у 
видавничому маркетингу.

Ключові слова:  видавничий маркетинг, книжкова продукція, інтенсивний
мерчандайзинг, Інтернет-засоби просування книжкової продукції.

Тема: Продвижение книги на рынке: методы интенсивного
мерчандайзинга
В выпускной работе исследуются методы интенсивного мерчандайзинга
в процессе продвижения книжных изданий. Изучены маргетинговые
стратегии продвижения книг. Охарактеризированы мерчандайзинговые
средства активации продажи книжной продукции. Исследованы Интернет -
средства продвижения книжной продукции. Рассмотрены преимущества и
недостатки интернет-средств в издательском маркетинге. 

Ключевые слова: издательский маркетинг, книжная продукция,
интенсивный мерчандайзинг, Интернет – средства продвижения книжной
продукции.

Theme: Promotion of book on the market: methods of intensive
merchandising
The graduation paper investigates particularly
intensive merchandising
methods are studied in the process of promoting books. Studied marketing
strategies for promoting books. Characterized merchandising means of activating
the sale of book products. Researched online means of promoting book products.
The advantages and disadvantages of online marketing tools are discussed.

Keywords: publishing marketing, book products, intensive merchandising,
the Internet - means of promoting book products.


