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Дослідження читання книжок в Україні в 2014 р., проведене компанією 

GfK Ukraine для «Київстар», серед основних бар’єрів до читання на 

книжковому ринку назвало, окрім обмеженого просування сучасної 

літератури як української, так і іноземної, обізнаність і вияв довіри 

видавництвам з боку читачів-покупців [1]. Отже, закономірним є питання: 

чи звертають читачі увагу на видавництво, коли обирають книгу?  

У зазначеному дослідженні компанії GfK Ukraine за результатами 

фокус-груп проаналізовано особливості вибору книжок цільовою 

аудиторією. Зазначається, що вибір книги є явищем доволі випадковим і 

залежить від дуже багатьох факторів. Значної ваги тут набувають 

суб’єктивні фактори; смаки читача, його настрій. Серед об’єктивних 

важелів найбільш вагомим є відгуки на книгу (в т. ч. в інтернеті), якісно 

написана анотація, відомість автора, оформлення книг та якість друку. 

Часто книгу обирають за порадою друзів, у продовження лінії одного 

автора або імені «на слуху», за жанром, дивляться рейтинги та відгуки у 

інтернеті, читають рецензії у журналах та анотації. Іноді привертають 

увагу: інтригуюча назва, приваблива обкладинка, якісний друк. Читачі в 

основному цілеспрямовано не відстежують модні тренди чи новинки на 

літературному ринку. Серед непринципових параметрів вибору книги 

зазначаються поради продавців, обсяг книги, видавництво, рейтинги у 

місцях продажу. Отже, за результатами цього дослідження доходимо до 

висновку, що читачі не звертають уваги на видавництво, вибираючи 

книгу для читання чи купівлі. 

Під час Книжкового Арсеналу у Києві та Форумі видавців у Львові 

ми провели власне дослідження і з’ясували, чи є видавництво фактором 

вибору книги читачами. У програму анкети опитування відвідувачів 

книжкових заходів було включено запитання «Що є визначальним для 
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вас у виборі книги?» Запропоновані фактори, які впливають на читача під 

час вибору книги, такі, як тема чи зміст, дизайн чи художнє оформлення, 

ціна, автор книги та видавництво, що її видало, потрібно було оцінити за 

рейтинговою чотирибальною шкалою, де 1 – найважливіший фактор 

вибору, 5 – найменш важливий. Найбільше цікавило з’ясування питання, 

чи взагалі, вибираючи книгу, читачі звертають увагу на видавництво, 

якщо так, то на якому місці для них знаходиться цей фактор вибору, який 

його рівень пріоритетності. Отже, переважна більшість респондентів на 

Книжковому Арсеналі на перше місце поставила тему і зміст книги 

(72%), на друге місце – її автора (26% ), далі – дизайн, художнє 

оформлення книги (15%) і останнє, на що звертають увагу читачі, – це 

видавництво: лише 6% зазначили, що у виборі книги у першу чергу 

звертають увагу на те, яким видавництвом вона видана. Третина опи- 

таних (38%) видавництво як фактор вибору книги поставила на 4 міс- 

це (останнє), а ще 31% респондентів взагалі не обрали такий показник, як 

такий, що впливає на їхній вибір книжкової продукції. 

Результати відповіді респондентів у Львові на питання «Що є 

визначальним для Вас у виборі книги?» дещо схожі. Переважна більшість 

респондентів Форуму видавців на перше місце серед факторів вибору 

книги поставила тему і зміст книги (58%), на друге місце – її автора 

(42%), далі – дизайн, художнє оформлення книги (6%) і останнє, на що 

звертають увагу читачі, – це ціна – лише 4%. На видавництво, якщо й 

звертають увагу, то не в першу чергу: серед інших факторів вибору книги 

видавництву відведено друге, третє й четверте місце (відповідно 16%, 

12%, 16%). Отже, видавництво як фактор вибору книги читачами не є 

настільки важливими для читачів, щоб на нього зважали. Третина 

опитаних на Львівському форумі (38%), рівно стільки ж, як і у Києві, 

видавництво як фактор вибору книги поставила на останнє місце, а ще 

18% респондентів взагалі не обрали такий показник, як такий, що 

впливає на їхній вибір книжкової продукції. 

Причиною такого вибору є те, що в Україні видавництва ще не стали 

розкрученими брендами, зі сформованим іміджем, стійкою репутацією. 

Видавці повинні прагнути такої довіри і відданості видавництву з боку 

читачів, щоб вони купували книжки, в першу чергу, саме через те, що книги 

певного видавництва варті того, щоб їх придбати. І навіть якщо читач купив 

таку книгу і вона у чомусь його не задовольняє, то причини він шукає у 
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собі: ще не доріс, щоб зрозуміти, недостатньо обізнаний із питаннями, 

висвітленими у змісті, чи тенденціями художнього оформлення. В ідеалі, 

видавці повинні прагнути здобути таку довіру до видавництва, щоб читачі з 

нетерпінням очікували його новинки, складали бібліотеку із серіальних 

видань, купували на подарунок книги певного видавництва, бо це надійно й 

престижно. Щоб змінити ситуацію, українським видавництвам треба 

системно розбудовувати РR-діяльність з метою формування і підтримання 

іміджу видавництва через налагодження відносин з цільовими аудиторіями, 

поширення інформації про його діяльність, нейтралізування небажаних 

чуток. Вважаємо, що «поінформованість про діяльність видавництв 

спонукає споживачів зробити вибір на користь продукції тих видавництв, 

які їм відомі» [2, с. 246]. Бренд впливає на вибір споживача, а в сучасному 

світі з багатством і різноманітністю вибору цей вплив є вирішальним для 

комерційного успіху.  
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