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ОФОРМЛЕННЯ ГАЗЕТИ ЯК ЗАСІБ МЕДІАМАРКЕТИНГУ 
 

Дизайн газети – один із засобів просування преси на ринку. Оформлення періодичних видань є одним із інструментів 
маркетингу і впливає на їх збутову політику. Яскрава упаковка зі «смачним» наповненням – запорука успішного 
розповсюдження преси. Як показало опитування читачів і аналіз оформлення різних газет України і їх аналогів в Інтернеті, 
рівень уваги до них залежить від дизайну газетних видань. 
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Дизайн газеты – одно из средств продвижения изданий на рынке. Оформление газеты является средством маркетинга 
и влияет на сбытовую политику издания. Яркая упаковка с «вкусным» содержанием – залог успешного распространения 
печати. Как показал опрос читателей и анализ оформления разных газет Украины и их аналогов в Интернете уровень 
внимания к ним во многом зависит от дизайна газетных изданий. 

Ключевые слова: оформление газеты, дизайн печатных периодических газет, маркетинг, упаковка газеты. 
 

Design newspaper - one of the ways to promote newspapers on the market. Making a newspaper is a marketing tool and affects 
sales policy issues. Bright packaging with "tasty" content - the successful distribution media. According to the poll of readers of different 
design and analysis of newspapers in Ukraine and their counterparts in the Internet level of attention to them is largely dependent on the 
design of newspapers. 
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Проблема, яку ми досліджуємо, полягає в тому, що нині споживачі все більше звертають увагу на зовнішній 
вигляд товару. Газета є медіатоваром, тому покупці її обирають не лише за наповненням, а й привабливим і 
зручним зовнішнім виглядом. Редакторам газет потрібно більше уваги приділяти дизайну видань, тому що інколи 
він стає вирішальним при покупці газети. 

Новий товар на полиці магазину обирають за його зовнішнім виглядом, точніше за яскравою і привабливою 
упаковкою. Фахівець із зарубіжного медіамаркетингу І.В. Кірія стверджує, що оформлення газети – це упаковка 
для товару. Завдяки дизайну обирають періодичне видання, але упаковка є не лише декором чи способом 
зберігання текстів (в електронних аналогах ЗМІ), але й засобу впливу на вибір покупця. Звичайний товар можна 
продати без упаковки, а періодичне видання – ні. Упаковкою в газеті є перша, іноді остання сторінки.  

Ставимо собі за мету довести, що оформлення газети є засобом маркетингу і впливає на збутову політику 
видання. Для досягнення цієї мети виконаємо такі завдання – проаналізуємо оформлення суспільно-політичних 
регіональних і столичних газетних видань України та їх аналоги в Інтернеті; з’ясуємо рівень уваги редакторів до 
оформленню газет; опитаємо читачів періодичних видань, щоб довідатися їх ставлення до дизайну газет.  

Хід дослідження. Для того, аби газета добре продавалася, вона повинна не лише бути якісною за змістом, а й 
привабливою за зовнішнім виглядом. На це повинні звертати увагу редактори газет, особливо районних. Дизайн 
видання створюють за індивідуальними критеріями редакції газети і її фінансовими можливостями. Основними 
вимогами до оформлення друкованого періодичного видання є простота, індивідуальність, практичність і 
пізнаваність. Найкраще оформить газету те видання, яке знає про смаки й уподобання своїх читачів. 

Дизайн як частину маркетингу традиційної преси осмислив І.В. Кірія у праці «Зарубжнижний 
медіамаркетинг». А.А. Калмиков і Л.А. Коханова у праці «Интернет-журналистика» проаналізували дизайн 
аналоги традиційних газет в Інтернеті та Інтернет-ЗМІ. Об’єктом дослідження дизайну як маркетингу не стали 
українські газети. У згаданих працях також не врахована ні думка редакторів, ні читачів щодо дизайну друкованих 
видань. Тому це упущення намагаємося надолужити у своєму дослідженні.  

Науковці помилково ототожнюють маркетинг зі збутом і стимулюванням продукції. Тому багато хто 
дивуються, довідавшись, що найбільш важливим елементом маркетингу є зовсім не збут. Збут − всього лише 
верхівка маркетингового айсберга. Збут − всього лише одна з багатьох його інструментів і найчастіше не 
найважливіша. Якщо учасник ринку добре попрацював над такими розділами маркетингу, як виявлення споживчих 
потреб, розробка придатних товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодженням системи їх розподілу і 
ефективного стимулювання, такі товари продадуться легко [3]. Отже, маркетинг за своєю суттю дуже широке 
поняття, яке охоплює весь виробничий ланцюжок. 

У статті обговоримо один з елементів маркетингу – оформлення упаковки газети. Упаковка медіапродукту 
виконує такі функції, як: 

1. Інформування споживачів. На першій шпальті друкованих періодичних видань як правило розміщують 
анонс номеру. Багато газет відмовилися подавати на першій сторінці лише світлини і анонс номеру, а й подають 
сенсаційний матеріал, прогноз погоди, курс НБУ.  

2. Упаковка є хорошим рекламоносієм, що дає змогу на ній рекламувати інший продукту. Найдорожча і 
найефективніша реклама – на першій сторінці. Не кожен товар може розміщувати поряд з назвою свого продукту 
рекламу інших товарів і послуг. 

3. Упаковка слугує місцем зберігання змісту газети. Часто упаковка дає змогу фіксувати той контент ЗМІ, 
який раніше розповсюджувався потоковою доставкою, тобто споживач не міг отримати продукт у свою власність. 
Газети в Інтернеті, а також текст у них можна завантажувати, зберігати і роздруковувати.  
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4. Упаковка виконує скриту естетичну роль, що створює додаткову цінність для користувача. Упаковка 

продукту і її естетична привабливість може виявитися вирішальною при покупці товару [2, с. 92−93]. Часто 
споживачі купують газету не за її назвою, а за зміст чи сенсаційний матеріал, який «промовляє» з упаковки 
продукту. Яскрава обгортка зі «смачним» змістом запорука успіху ЗМІ. 

Успішний дизайн видання залежить від правильного поєднання шрифтової палітри, грамотного набору і 
верстки, а також від професійного рівня верстальника, графічної моделі газети і естетичних уподобань редактора 
видання. Відомі й успішні українські газети вражають вишуканим і простим дизайном перших поліс. Можна 
виділити чотири типи оформлень перших шпальт українських газет.  

1. На першій полосі розміщують одну світлину, на якій написаний анонс головного матеріалу номеру, а 
також можуть поміщати анонс номеру («ZIK», «2000 Земля», «2000 Город»). 

2. На першій полосі розташовують кілька світлин з підписами до них і анонс номеру газети («День»). 
3. На упаковці видання опубліковано сенсаційний матеріал зі світлиною, а також анонс номеру 

(«Слобідський край», «Газета по-українськи»).  
4. З упаковки газети «промовляють» кілька матеріалів з невеликими світлинами. У таких газетах 

переважає надмірність тексту на першій полосі видання («Сільські вісті» та низка районних газет).  
Більшість відомих видань перейшли на формат А3, а районні газети переважно ще виходять на А2.  
З дизайном районних газет ситуація гірша. Редактори «районок» розуміють, що дизайн для газет є дуже 

важливим і сприяє попиту на періодичне видання – про це свідчать результати проведеного нами анкетування 
серед 50 редакторів районних газет Західної України. Окремі редактори, як-от: «Народної справи» (Радехівщина) 
Ткачук П.Й. і Лансюк М. «Народне слово» (Золочівщина), які відповіли, що дизайн не є важливим для газети. Але 
незважаючи на такий результат, в оформленні районних видань спостерігаємо перевантаженість матеріалами на 
сторінках газет і невелику кількість світлин. Це пов’язано з тим, що редакції газет не мають змоги збільшувати 
об’єм видань, тому повинні суспільно-важливу інформацію «втискати» на 4–8 сторінок. Також у районних 
виданнях спостерігаємо помилки в їх оформленні – неправильне розміщення світлин, негармонійне поєднання 
матеріалів на сторінках тощо. Це пов’язано з тим, що газетам не вистачає професійних фахівців у сфері верстки 
газети. Районні газети не так давно перейшли на комп’ютерну верстку і редакції самостійно її опановували – звідси 
їх не професіональність. Проаналізувавши розвиток районних газет за 10 років, можна з упевненістю сказати, що 
їх оформлення покращилося, багато освоїли кольоровий друк.  

Трапляється, що й читачі газет звертають увагу на оформлення періодичних видань, тому у своїх листах до 
редакцій вони вказують на зміни, які потрібно запровадити. Пенсіонерка Ганна Семененко у своєму листі до 
редакції рекомендує видавати газету «День» більшим шрифтом й яскравішою фарбою [4, с. 4]. З 2012 року газета 
виходить у новому дизайні і у кольорі. 

Для того, аби з’ясувати чи справді оформлення газети має значення для читачів, провели невелике опитування 
серед 20 людей різної вікової категорії, які регулярно читають пресу. Лише 2 осіб відповіли, що для них неважливе 
оформлення газет, а лише їх зміст, а решта відзначила необхідність присутності дизайну у періодичних виданнях. 
Одна з опитаних – Ольга Михайлівна відповіла, що оформлення для неї має дуже важливе значення, бо через 
неякісний дизайн відмовляється читати цікаві видання. Наприклад, «Високий Замок» не читає, незважаючи на те, що 
газета за наповненням їй цікава, а причина у тому, що відстань між колонками занадто маленька, тому текст їй читати 
не зручно. А у Олега виникає логічне запитання, коли він у газетному кіоску бачить «непривабливе» видання: 
наскільки якісну інформацію може подати газета, якщо вона не може забезпечити належного оформлення? 

Редактор газети повинен дбати про естетичну сторону дизайну і саме вона виступає не як самоціль, а лише 
як умова і засіб забезпечення високої споживчої якості газети. Кожне видання повинне мати свій індивідуальний 
стиль, за яким би його можна було б пізнати на полиці в магазині. Індивідуальний стиль видання створюється за 
рахунок усвідомленого і виправданого вибору різних засобів дизайну: великий логотип, заголовки і фотографії, 
активне використання кольору, рамок і лінійок створюють більш помітний агресивний стиль, ніж виділення за 
допомогою «повітря», гарнітури шрифту, суцільного фону і мінімальної кількості друкарських елементів. В ідеалі 
верстка повинна бути різноманітною − тобто жоден матеріал, особливо в межах розвороту, не повинен бути 
оформлений так само, як інші. На нашу думку, прикладом успішного оформлення друкованого періодичного 
видання є «Газета по-українськи». З часу заснування ця газета виходить у форматі А3, з додаванням червоного 
кольору до логотипу. Логотип є як і на першій, так і на останній сторінці, друга і передостання сторінки за 
оформленням і тематикою матеріалів подібні. Редакція надає велику перевагу світлинам, їх здебільшого 
розміщують великими. На другій сторінці світлина займає більшу частину сторінки, яку доповнює трохи тексту з 
так званими «легкими новинами» про світ шоу-бізнесу, артистів, зірок. Редакція вдало продумала дизайн видання 
– на верху, біля назви сторінки надруковано цитату з матеріалів, що публікується нижче. 

Але ми все ж хотіли б зупинитися на оформленні першої шпальти газети, яка виступає упаковкою 
медіапродукту. Пропонуємо основні елементи оформлення першої сторінки газети, які б допомогли у просуванні 
друкованого медіапродукту. 

1. Логотип, який повинен відразу «впадати» в око читачеві і не «губитися» серед іншої інформації на 
сторінці. Негативним прикладом є логотип газети «РІА-Козятин», де назву газети не помітно серед іншої 
інформації на першій полосі. 

2. Наступний елемент – ілюстрація на першій полосі. Є багато районних видань, які мало подають 
ілюстрацій до матеріалів, в тому числі і на перших сторінках. 

3. Зазначення ціни видання під логотипом газети. Це дасть можливість читачеві швидше її придбати, 
особливо коли ціна невелика. Так, як із газетою «Гомін волі» (Стрийщина), «Відродження» (Жовківщина), які 
коштують по 50 копійок за номер. 
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4. Вказувати про додатки і програму телебачення поряд з логотипом. Більшість читачів надає перевагу 

придбанню газети, яка мають тижневу програму ТБ. Особливо якщо це нове видання. А також розміщувати 
інформацію про додатки – це вирізняє видання привабливішим на фоні конкурентів. Так робить редакція 
«Високого Замку». 

5. Анонс номеру є обов’язковим атрибутом упаковки газети. Також можна подавати анонс наступного 
номера на першій шпальті. Редакція «Слобідського краю» деякий час практикувала на першій полосі подавати 
анонс наступного номеру, а газета «Експрес» в такий спосіб анонсує сенсаційні розслідування. 

6. Над логотипом розміщувати творче кредо газети – принципи, які сповідує редакція. 
7. Анонс сенсаційного матеріалу номеру можна розміщувати над логотипом видання («Слобідський край»). 
8. Дата виходу газети. 
9. Адресу сторінки в мережі Інтернет. 
10. Можна для того, аби підкреслити популярність видання, вказати тираж видання під логотипом 

(«Слобідський край» – номер читає 50 тисяч читачів) або територію розповсюдження («Високий Замок»). 
11. Для того аби зосередити увагу на напрямі видання, можна під логотипом зазначати («Сільські вісті» – 

газета захисту інтересів селян України, «Миколаївські вісті» − видання Миколаївської міської ради Львівської 
області).  

Журналістикознавці підкреслюють, що газета має бути універсальною і корисною читачам, тому багато 
видань розміщують на перших полосах ще таку інформацію як: прогноз погоди, курс валют НБУ, нагадування про 
перехід на зимовий\літній час, соціологічні дані тощо. 

Оформляти упаковку медіапродукту можна будь-якими іншими елементами дизайну, але головне аби вони 
на першій сторінці виглядали гармонійно і «неналяпано», адже перша полоса – це «обличчя» газети.  

Традиційні газети поступово освоюються в мережі Інтернет і створюють там аналоги своїх видань. З 
опитаних 50 редакторів районних газет – 10 видань мають свої аналоги в мережі Інтернет. На наш погляд, це 
доволі непоганий результат. А відомі всеукраїнські видання давно опанували медіапростір у всесвітній павутині. 
Це пов’язано з тим, що редакції газет відкрили новий медіаринок в мережі Інтернет і зрозуміли його переваги. До 
переваг відноситься: виготовлення видання порівняно недороге за друкований аналог і практично безкоштовно 
рекламуватиме газету серед тих, хто звик читати з «монітору». Тому потрібно поговорити і про їх дизайн. 
Правильна організація структури сайту є одним з головних умов успіху проекту. Від структури залежить також 
зручність навігації і легкість дизайну редакції сайту, його наповнення і нові розділи. Веб-дизайн – це прагматичне 
оформлення видання, яке спрямоване на те, аби спростити доступ читача до необхідної йому інформації.  

Дизайн друкованих ЗМІ і їх упаковка створюється, як правило на основі індивідуальних критеріїв редакції 
газети. Однак, ні у кого не виникає сумнівів у необхідності постійної ротації, зміни дизайну, упаковки 
медіапродукту, створенні нових логотипів, трансформації верстки і дизайн-макетів ЗМІ. Якісні зарубіжні видання 
часто змінюють обличчя, спрощують доступ читачів до важливих рубрик, роблячи макет більш візуальним 
(зручним для перегляду), включаючи ілюстрації і тексти. При цьому як правило запозичують моделі читання 
електронного тексту, а зміна упаковки стає таким же предметом для тестування смаку споживачів, як і сам контент 
[1, с. 96]. 

Це розуміють редакції видання і враховуючи свої можливості намагаються «іти в ногу з часом». Але не усім 
це вдається. Районні видання не мають достатньо фінансів і фахівців, аби вдосконалювати свій веб-ресурс і 
постійно його оновлювати, тому надають перевагу найпростішим формам дизайну газет в Інтернеті. Про такі сайти 
говорять – «там нема що читати» і це справді так – інформації дуже мало, непривабливе оформлення і подання 
матеріалів на таких ресурсах не заохочує до читання. До таких газет в Інтернеті відносимо – «Новий час» 
(Жидачівщина), «Скриня» (Дубно), «Христинівська сорока» (Черкащина), «Голос з-над Бугу» (Сокаль) тощо.  

Основна їх проблема не лише у поганому і неякісному дизайні, який створює проблеми у пошуку інформації 
і легкому читані матеріалів, а й у тому, що немає про що читати, тобто наповнення таких сайтів практично 
відсутнє. Вони розміщують на сайті лише найкращі свої матеріали і оновлюють їх доволі рідко.  

Фахівці з інтернет-журналістики А.А. Калмыков, Л.А. Коханова пропонують до оформлення сайту видання 
вимоги. 

1. Актуальна інформація повинна бути представлена на першому екрані; якщо її багато, використовуйте 
анонс з посиланням. 

2. Елементи навігації (меню) повинні бути стандартними або легко впізнаваними. Панелі навігації повинні 
знаходитися на одному екрані. 

3. Домашня сторінка показує відвідувачеві те, що є на сайті і нічого більше. 
4. Потрібна максимальна технологічна простота. Не використовуйте звук, так як відвідувачі, що 

заощаджують трафік, тут же покинуть цю сторінку.  
5. Приймайте по можливості нестандартні рішення [1, с. 316−317]. 
6. Багатомовність. Ще один важливий елемент сайту газети. У нашій країні є багато меншин, тому зробити 

інформацію для них доступною є важливим елементом просування медіапродукту.  
7. Стандартні функції. Свіжі анонси, посилання між розділами, посилання на архівні випуски, деревоподібна 

структура розділів, опитування, діаграми, форуми, система пошуку − невід'ємні компоненти хорошого 
інформаційного сайту.  

8. Підтримка коментарів новин. Після опублікування новин, потрібно оцінити, чи цікава новина кінцевому 
користувачеві. Для цього створюють модуль коментарів новин. Завдяки йому можна визначити, якому матеріалу 
потрібно більше приділяти часу і що найбільш цікаво відвідувачам сайту. За допомогою даного модуля можна 
зав'язувати дискусії на цікаві теми серед відвідувачів сайту [1, с. 304]. Не потрібно обмежувати читачів у 
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коментуванні матеріалів такими рішеннями – «ваш коментар опублікують після погодження його з 
адміністратором сайту» тощо. 

Районна газета «Новий час» (Жидачівщина) створила свій аналог в Інтернеті. У результаті досить швидко 
розроблялася сторінка і вивішувалися без особливих проблем перші два-три випуски. Проте вже дуже скоро 
з'явилася необхідність відкрити новий розділ, змінити дизайн, включити нову інтерактивну службу. Але 
з'ясовується, що обсяг роботи веб-майстра при цьому зростає в геометричній прогресії, так як кожна зміна зачіпає 
зміни багатьох сторінок сайту, а то й усього сайту. В результаті сайт перестав регулярно оновлюватися, а згодом 
закинувся і лише недавно знову оновився. «Мертвий» веб-проект − найкраща форма антиреклами видання. 

Висновки 
Отже, дизайн газети є маркетингових засобом лише при правильному використанні інструментів 

оформлення періодичного видання і постійному його вдосконалення. Районні газети повинні більше уваги 
приділяти зовнішньому оформленню газет, і по-можливості переходити на кольоровий друк і поступово 
опановувати ринок в Інтернеті.  

Ті, редакції, у яких є веб-версії у всесвітній павутині повинні зрозуміти, що сайт вимагає професійного 
підходу і відповідних витрат, а також те, що веб-версія – це не друкований аналог газети в Інтернеті, а нове 
видання під логотипом друкованого. В ідеалі, створення інтернет-версій звичайних видань повинно відбуватися за 
схемою: одне джерело інформації − дві редакції. Одна редакція − звичайна, друга – спеціалізована інтернет-
редакція, яка готує отриману інформацію для мережі і займається лише інтернет-версією. 
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SZTUKA REKLAMY – SZTUKA W REKLAMIE 
 

Автори аналізують використання артистичних приводів у рекламі і пробують відповісти на питання про те, чи є 
сучасні оголошення частиною поп-культури як може здаватися під час першого погляду на них. 

Ключові слова: реклама, поп-культура, мистецтво. 
 
Авторы анализируют использование артистических поводов в рекламе и пробуют ответить на вопрос о том, 

являются ли современные объявления частью поп-культуры как может казаться с первого взгляда на них. 
Ключевые слова: реклама, поп-культура, искусство. 
 
Authors reflect on the issue connected with the usage of artistic motives in advertisments and try to answer if contemporary 

adverts as a part of pop-culture can be seen as an art itself. 
Keywords: advertisement, pop-culture, art. 

 
Reklama jako część współczesnej kultury przywłaszcza i przekształca rozległe obszary znaczeń symbolicznych. 

Sztuka z kolei, sytuowana w kręgu tzw. kultury wyższej wydaje się dziedziną aktywności człowieka pozbawioną 
potencjału komercyjnego. Truizmem może być postrzegane twierdzenie, iż funkcje reklamy i jej kulturowe korzenie różnią 
się diametralnie od funkcji i źródeł sztuki. Nie mniej jednak, tym co łączy te dwie dziedziny jest fakt, iż produktom 
przemysłu reklamowego często usiłuje się nadać kształt artystyczny. Dzięki temu nabierają one cech dystynkcji i 
odświętnej wyjątkowości, a tym samym oddzielone są od siermiężnej codzienności i potoczności jasno wydzieloną granicą. 
Język sztuki nobilituje przekaz reklamowy. Ułatwia wprowadzenie reklamowego produktu, usługi lub idei w symboliczną 
sieć doświadczenia człowieka. Współcześnie niejednokrotnie reklamę porównuje się do sztuki – vide związek 
frazeologiczny „sztuka reklamy”, sytuujący reklamową działalność zdecydowanie ponad zwykłym rzemiosłem 
socjotechnicznym. Traktowanie reklamy jako przejawu sztuki niesie ze sobą konotacje pozytywne i narzuca nieco inne 
spojrzenie na ten rodzaj aktywności. W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na swego rodzaju „szkatułkowość” - 
tzn. na intertekstualność przekazów reklamowych, objawiającą się wykorzystaniem w komunikatach reklamowych 
odniesień, motywów czy też reprodukcji arcydzieł sztuki, tworzących kanon, znany szerokim rzeszom odbiorców. 
Wykorzystywanie motywów pochodzących z rozpoznawalnych w świadomości społecznej dzieł sztuki w celach 
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