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Ак ту альність. 
Важ ливість кон цепції по зиціону -

ван ня зро с тає од но час но з по си лен -
ням кон ку ренції на рин ку діло вих
дру ко ва них ви дань. Не зва жа ю чи на
еко номічну кри зу, сег мент діло вих
дру ко ва них ЗМІ сьо годні за ли -
шається од ним із найбільш фінан со -
вомістких в Ук раїні. Розміри інве с -
тицій у ділові ви дан ня по яс ню ють ся
най при ваб ливішою для рек ла мо дав -
ця ау ди торією. Так як ко мерційні
ви дан ня існу ють за ра ху нок рек ла -
мо дав ця, ро зуміння ос нов них за сад
ди фе ренціації мож на на зва ти
обов'яз ко вою скла до вою їх успіху,
співпра ця без яких про сто не мож ли -
ва. Чітке виз на чен ня рин ко вої по -
зиції жур на лу або га зе ти дає мож -
ливість бу ти кон ку рент но с про мож -
ним, роз ви ва тись і да ва ти при бу ток.

По ста нов ка проб ле ми.
Аналіз та оцінка ефек тив ності

стра тегій по зиціону ван ня діло вих
ви дань до сить рідко зустріча ють ся
се ред ек с пертів на рин ку. У ході виз -
на чен ня успішності ви дан ня перш за
все звер тає на се бе ува гу част ка ау ди -
торії, яка за без пе чує рей тин ги. Про -
те май же ніко ли ми не ба чи мо бо дай
тро хи де тальнішо го аналізу зга ду ва -
но го по зиціону ван ня, яке має бу ти
чи не пер шим ета пом у циклі діяль -
ності ЗМІ. Особ ли во за раз, ко ли на
рин ку діло вої пре си спо с терігається
пе рехід від кількісних ха рак те ри с тик
до більш якісних, ре аль на ува га по -
вин на приділя ти ся не тільки
поліпшен ню кон тен та, але й мар ке -

тин гу ви дань, зо к ре ма, і чіткішо му
по зиціюван ню, ви бу до ву ван ню
брен ду. Са ме раціональ но ство ре на
стра тегія по зиціону ван ня ча с то слу -
гує при чи ною успіху то го чи іншо го
ви дан ня. Та ка стра тегія до зво ляє ви -
дан ням, що ма ють схо же те ма тич не
на по внен ня, спільну цільо ву ау ди -
торію, од на кові фор ма ти, про по ну -
ва ти кожній групі чи тачів най важ -
ливіші для них пе ре ва ги, та ким чи -
ном іден тифіку ю чи се бе з ни ми. От -
же, на сьо годні по зиціону ван ня яв -
ляє со бою ком плекс за ходів, який
до по ма гає ви жи ти у жорсткій кон ку -
рентній бо ротьбі.

Ха рак те ри с ти ка рин ку
діло вих дру ко ва них ви дань
Важ ли во зо се ре ди ти ува гу на роз -

ми тості, не виз на че ності по нят тя
"діло ва пре са". З од но го бо ку, в Ук -
раїні відсутній єди ний Національ -
ний кла сифіка тор дру ко ва них ЗМІ,
от же, гравці рин ку і рек ла мо давці не
ма ють єди ної ба зи для за ра ху ван ня
ви дань до тієї або іншої ка те горії та
відповідно 
 їх ко рект но го порівнян -
ня. Та кож де далі помітніши ми ста -
ють тен денції до роз ми ван ня ка те -
горій про дуктів, у то му числі і на
рин ку пре си.

Скажімо, до за галь но п рий ня то го
спи с ку діло вих ви дань, зо к ре ма,
досліджу ва них ком панією "TNS
Ukraіne", не відно сять що тиж не вик
"Ком мен та рии", що і за змістом, і за
са моіден тифікацією пред став ляє се -
бе як "суспільно
політич ний і діло -
вий". У той же час ди с кусійним мо же
бу ти і пи тан ня за ра ху ван ня до ка те -

горії "діло ва" що ден ної га зе ти "Де -
ло", що тиж не ви ка "Власть де нег" і
навіть га зе ти "Ком мер сантъ". То му
доцільно в рам ках діло во го сег мен та
виділя ти певні ніші за леж но від пе -
ре ва жа ю чої спря мо ва ності ви дан ня.
Най частіше на да но му рин ку виділя -
ють такі ка те горії ви дань: кла сичні
ділові, інфор маційні (умов но
ділові), спеціалізо вані ділові ви дан -
ня і ви дан ня про пер со нальні фінан -
си. Та кож струк ту ру ва ти ри нок мож -
на й за інши ми оз на ка ми, як це по -
ка за но на рис. 1.

Як що роз г ля да ти ви дан ня за ча с -
то тою ви хо ду, то мож на впев не но
ствер д жу ва ти, що на рин ку пе ре ва -
жа ють ділові що тиж не ви ки, які і ко -
ри с ту ють ся найбільшим по пи том
се ред чи тачів. Вар то за зна чи ти, що
ко мерційна успішність в Ук раїні що -
ден них га зет вик ли ка ла в ек с пертів
чи малі сумніви, особ ли во ко ли на
прак тич но не роз ви не ний сег мент
май же од но час но вий шли відра зу
три про ек ти: "Ком мер сантъ", "Эко -
но ми че с кие из ве с тия" і "Де ло". Та -
кож рек лам не пи тан ня про тя гом ос -
танніх двох років за ли ша ло ся для
"що ден ників" проб ле мою но мер
один. Не зва жа ю чи на це мож на
ствер д жу ва ти, що за раз що ден не
спо жи ван ня діло вої пре си ста ло
звич ним для ук раїнських чи тачів,
кількість яких впев не но зро с тає.

За леж но від гео графії роз по в сю -
джен ня на рин ку пе ре ва жа ють за -
галь но національні ви дан ня, які да -
ють мож ливість охо пи ти до сить ши -
ро ку ау ди торію. З ме тою на ро щу ван -
ня не київської ау ди торії та за галь но -
національ них бюд жетів на ри нок
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Ано тація. У статті роз г ля ну то тен денції роз вит ку рин ку діло вих дру ко ва них ви дань Ук раїни, про аналізо ва но стра -
тегії по зиціону ван ня пред став ле них на да но му рин ку брендів і виз на че но по зи тив ний та не га тив ний досвід їхньо го ви ко -
ри с тан ня.
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вво дять ся регіональні про ек ти. Та -
ких ви дань по ки що не ба га то. Од нак
фо ку су ван ня на пев них по тре бах,
мо ти вах спо жи вачів че рез спря мо ва -
ний на певні гру пи чи тачів зміст є
од ним із клю чо вих еле ментів кон ку -
ренції й у май бут ньо му.

Роз г ля да ю чи про це си, що відбу -
ва ють ся в сег менті діло вої пре си,
мож на поміти ти, що на разі відбу -
вається ак тив на їх ро тація. Так, з од -
но го бо ку, зміцнює свої по зиції що -
ден на діло ва пре са, а з дру го го 

інфор маційно
аналітичні ви дан ня
де мон стру ють ди наміку роз ши рен ня
ау ди торії, відби ра ю чи на се бе все
більшу част ку як за ау ди торією, так і
за над хо джен ням до хо ду від рек ла ми
(табл. 1).

Найбільші до хо ди від ко -
мерційної рек ла ми (без ура ху ван ня
ка те горій "ЗМІ", "Роз ва ги" і
"Соціаль на рек ла ма") діста ла га зе та
"Ком мер сантъ (Ук ра и на)" (17,275
млн грн), тиж не ви ки "Комп&ньон"
(7,694 млн грн) і "Кор ре с пон дент"
(7,625 млн грн).

Крім то го, відбу вається про цес
збли жен ня лідерів і ви дань дру го го
еше ло ну в сег менті тра диційних що -
тиж не вих діло вих ви дань. Так, у ре -
зуль таті по даль шо го змен шен ня ау -
ди торії "Биз нес" уже про пу с тив упе -
ред інфор маційно
аналітич ний що -
тиж не вик "Кор ре с пон дент", але все
ще зберігає ліди ру ючі по зиції се ред
так зва них кла сич них діло вих що -
тиж не виків. Од нак до ньо го стрімко

на бли жається гру па що тиж не виків
дру го го еше ло ну, які пе ре бу ва ють на
3
6 місцях з не знач ним роз ри вом
між со бою ("Де ло вая сто ли ца",
"Власть де нег", "Кон т рак ты", "Фо -
кус", "Ком мен та рии", "День ги").

Що сто сується гру пи що ден них
діло вих ви дань, то за ау ди торією од -
но го но ме ра в "MMI Ukraine" тра -
диційно ліди рує га зе та "Ком мер -
санть" (225 тис. осіб), дру ге місце
посідає га зе та "Эко но ми че с кие из ве -
с тия" (94 тис. 200), третє 
 "Де ло" (65
тис. осіб).

Стра тегії по зиціону ван ня
на рин ку діло вих ви дань
Стра тегія по зиціону ван ня по ля -

гає в по шу ку однієї або кількох ха -
рак те ри с тик, які мо жуть бу ти ви ко -
ри с тані, щоб відо кре ми ти свій про -
дукт або тор го вель ну мар ку від про -
дукції кон ку рентів.

Се ред ав торів, які при свя чу ва ли
свої праці по зиціону ван ню тор го -
вель них ма рок, існу ють до сить
різно манітні підхо ди до виз на чен ня
стра тегій по зиціону ван ня. Та кож
різні ав то ри по
різно му інтер п ре ту -
ють по зиції пев ної тор го вель ної
мар ки. Про те до цьо го ча су в на -
уковій літе ра турі відсутнє
досліджен ня особ ли во с тей по -
зиціону ван ня ви дань, пред став ле -
них на рин ку діло вої пре си. То му
доцільно про аналізу ва ти по зиціону -
ван ня діло вих ви дань Ук раїни і роз -
ро би ти кла сифікацію їх стра тегій
по зиціону ван ня за леж но від кон ку -
рент ної пе ре ва ги, що по кла де на в
ос но ву їхньо го фор му ван ня.

По зиціону ван ня, за сно ва не на ста -
тусі пер шості ви дан ня, 
 стра тегія,
якою ма ють змо гу ко ри с ту ва ти ся не
всі ви дан ня. У свідо мості лю дей пер -
ше за ли шається пер шим, і ду же важ -
ко, а, як ствер д жує Д. Тра ут, фак тич -
но не ре аль но по ру ши ти та ку по -
зицію. По ка зо вою є історія діло во го
тиж не ви ка "Биз нес". Так, вий шов ши
на ри нок у 90
х ро ках і за явив ши
першість у ка те горії бізнес
тиж не -
виків, "Биз нес" до нині ут ри мує по -
зиції ліде ра. Зви чай но тиж не ви ки,
що з'яви ли ся пізніше, відхо пи ли
част ко во ау ди торію тиж не ви ка "Биз -
нес", част ко во віднай шли свою ау ди -
торію й у ба га ть ох з них рей тин ги і
при бут ки пе ре бу ва ють на од но му
рівні з піоне ром.

Інфор маційні
"Кор ре с пон дент",

"Фо кус", "Про филь",
"Ком мен та рии" 

Направленість видання

Пер со нальні фінан си
"Власть де нег", "День ги",

"Лич ный счет", 
"Мир де нег"

Спеціалізовані ділові
видання

"Маркетинг в Україні",
"Маркетинг и реклама",

"Маркетинговые исследования в
Украине",

"Новый маркетинг",
"PR�менеджер", "Медиа експерт",

"Дистрибуция и логистика"

"Класичні" ділові
"Дело", "Бизнес",

"Контракты",
"Деловая столица", 

"Экономические
известия"

Щоденні
"Экономические известия",

"Коммерсанть", "Дело"

Періодичність виходу

Щоквартальні
Рейтинг "ТОП � 100", 

"Гвардия"

Щотижневі
"Компа&ньон",

"Эксперт",
"Инвест Газета", "Контракты"

Щомісячні
"Контракты за месяц",

"Стратеги",
"Мысль"

Географія розповсюдження

Національні
"Фокус", "Компа&ньон",

"Контракты", "Деньги",  "Мир денег"

Регіональні
"Статус. Экономические

известия", "Контракты за месяц"

Рис. 1. Струк ту ра типів діло вих ви дань
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От же, оскільки першість у свідо -
мості лю дей асоціюється з
найбільшим досвідом 
 перші й здо -
бу ва ють знач ну пе ре ва гу. Од нак,
щоб ста ти кон ку рент ною пре ва гою,
першість має бу ти ди фе ренціюю чою
ос но вою, підкрес ле ною в стра тегії
про су ван ня. А от же, як що першість
дійсно ут ри мується за пев ним ви -
дан ням, не обхідно оби ра ти са ме цей
інстру мент по зиціону ван ня, не до -
зво ля ю чи пе ре хо пи ти йо го кон ку -
рен там.

Сьо годні "Биз нес" не ви ко ри с то -
вує стра тегії пер шості, та ким чи ном,
є всі підста ви при пу с ти ти, що це є
однією з при чин, че рез яку вже
кілька років рей тинг ви дан ня й інве -
с тиції в ньо го йдуть на спад. За раз
ви дан ня "Биз нес" по зиціонується як
"Інфор маційно
аналітич ний су пер -
мар кет". Та ка ха рак те ри с ти ка відо -
бра жає ре аль ну по зицію "Биз не су" 

як за галь но національ но го ви дан ня з

найбільшим охоп лен ням. Та ким чи -
ном, тиж не вик "Биз нес" ви ко ри с то -
вує стра тегію по зиціону ван ня, за -
сно ва ну на ос нов но му ат ри буті ви -
дан ня.

По зиціону ван ня на ос нові ха рак те -
ри с тик або ат ри бутів та кож ви ко ри -
с то вує жур нал "Фо кус" 
 за галь но -
національ ний "News magazіne". Ціль
"Фо ку са" 
 да ти діловій лю дині мож -
ливість зо се ре ди ти ся на важ ли во му,
не упу с тив ши зна чи мих де та лей, що
і відо бра же но в йо го по зиціону ванні

 "Кож на де таль має зна чен ня!".

По зиціону ван ня на ос нові ви го ди.
"Кор ре с пон дент" пред став ляє се бе
на рин ку як не за ан га жо ва не інфор -
маційно
аналітич не ви дан ня, яке
має не за леж ний підхід та об'єктив но
висвітлює всі події, що відбу ва ють ся
в світі та Ук раїні. У 2007 р. "Кор ре с -
пон дент" за пу с тив но ву кре а тив ну
кам панію під девізом "Маєш пра во
зна ти!". Сло ган "Вис нов ки ро би

сам!" зміне ний на "Маєш пра во зна -
ти!", од нак прин цип і кон цепція ви -
дан ня за ли ша ють ся незмінни ми.
"Кор ре с пон дент" дає унікаль ну мож -
ливість довіда ти ся про най важ -
ливіші події в країні й світі, які
відбу ли ся за тиж день, од нак у стат -
тях жур налісти ви дан ня по да ють чи -
та чеві ли ше но ви ни, а не влас ну точ -
ку зо ру. Ви дан ня роз повідає про те,
про що має пра во зна ти ко жен гро -
ма дя нин Ук раїни.

Стра тегія по зиціону ван ня діло во -
го що тиж не ви ка "Власть де нег" та -
кож бу дується на ос нові ви го ди для
чи тачів, так як ви хо дить у світ для
то го, щоб "їхній бізнес став
успішнішим, керівниц тво 
 ефек -
тивнішим, стиль жит тя 
 гар -
монійнішим". Підтри му ю чи єди ний
інфор маційний простір з жур на лом
"Власть де нег", цільо ва ау ди торія
дістає мож ливість істот но зба га ти ти
свій капітал і тим са мим ство ри ти

Таб ли ця 1
Дані з рек лам них зборів діло вих ви дань у січні�квіті, ком панія "Ко мунікаційний Аль янс", грн

*Під ко мерційною рек ла мою у да но му ви пад ку ро зуміють усю рек ла му за ви нят ком рек ла ми у ка те горіях "ЗМІ", "Роз ва ги" і
"Соціаль на рек ла ма", котрі яв ля ють со бою бар тер або са мо рек ла му.
**Ви дан ня "Кон т рак ти за місяць" не моніто рить ся ком панією "Ко мунікаційний Аль янс".
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фун да мент для втілен ня своїх
життєвих пра гнень.

Стра тегія спеціалізації теж є яс -
кра вим інстру мен том по зиціону ван -
ня. Так, де які ви дан ня ре п ре зен ту -
ють се бе як ви нят ко во ділові 
 "Биз -
нес", "Ком мер санть", "Де ло", "Кон т -
рак ты", "Стра те гии" та ін. На при -
клад, ча со пис "Стра те гии" спеціалі-
зується на фор му ванні бізнес
стра -
тегій і дослідженні кра щих із них. Це
до сить чітко виз на че но як у назві
діло во го ви дан ня, так і в йо го по -
зиціону ванні.

Інші ділові ви дан ня хо ча і відно -
сять се бе до сег мен та діло вих ви -
дань, од нак на ма га ють ся виділя ти
се бе в ок ре му нішу інфор маційних
ви дань 
 це "Фо кус", "Кор ре с пон -
дент", "Ком мен та рии", "Про филь" та
ін. Та кож жур нал "Комп&ньон" по -
но вив влас не по зиціону ван ня, у 2006
р. сфо ку су вав ши свою діяльність в
інфор маційній ніші. Зміна но вої
кон цепції знай шла відо бра жен ня й у
зміні струк ту ри жур на лу. Те пер
більше по ло ви ни кон тен та пред -
став ле но аналітич ни ми но ви на ми
від ук раїнських і світо вих ком паній,
а та кож ма теріала ми ру б ри ки "Ком -
панії й лю ди".

Де які ви дан ня спеціалізу ють ся на
сфері пер со наль них ви дань. Цю
стра тегію, на при клад, ви ко ри с то вує
жур нал "Лич ный счет" 
 "Жур нал про
ваші гроші!".

Інша гру па ви дань спеціалізує-
ться на мар ке тин говій проб ле ма тиці
та до по ма гає мар ке то ло гам і всій
зацікав леній ау ди торії одер жу ва ти
інфор мацію про те о ре тичні та прак -
тичні ас пек ти мар ке тин гу, нові мар -
ке тин гові інстру мен ти, тех но логії
мар ке тин го вих досліджень ринків та
ін. На при клад, жур нал "Мар ке тинг и
рек ла ма" ре п ре зен тує се бе як про -
фесійний жур нал, як "жур нал для
ро бо ти". Ча со пис "Мар ке тинг в Ук -
раїні" 
 як фа хо ве аналітич не, на уко -
ве та інфор маційне ви дан ня, у кож -
но му но мері яко го над ру ко ва на
унікаль на інфор мація, що висвітлює
та ку делікат ну сфе ру, якою є проб ле -
ма мар ке тин го вих досліджень вза -
галі та у нашій країні зо к ре ма.

Як що у ви дан ня є та ка пе ре ва га як
по пу лярність, хай навіть ти м ча со ва,
її та кож мож на ви ко ри с то ву ва ти як
стра тегію по зиціону ван ня. На пер -
шо му етапі життєдіяль ності ви дан ня

по пу лярність йо го різко зро с тає
внаслідок про ве ден ня про мо кам -
паній (які аб со лют но не обхідні для
стар ту). І са ме у та кий мо мент
доцільно бу де на ве с ти ре зуль та ти
досліджень і підкрес ли ти, що ви дан -
ня пе ре бу ває на піку по пу ляр ності 

цей шлейф про дов жить ефект про -
мо кам паній (який є до волі ко рот ко -
терміно вим). Жур нал "Мир де нег"
підкрес лює, що є по пу ляр ним діло -
вим ви дан ням.

Стра тегія по зиціону ван ня на ос -
нові цільо вої ау ди торії ви ко ри с то вує
ви дан ня "Ста тус. Эко но ми че с кие
из ве с тия", яке пред став ляє се бе, як
"Но вий жур нал для сто лич них
підприємців". "Ста тус. Эко но ми че с -
кие из ве с тия" є ста тус ним ат ри бу том
жит тя для пред став ників се ред ньо го
і ма ло го бізне су. "Упер ше в цій ка те -
горії діло вих лю дей є свій жур нал,
який ство ре ний і який пра цює
цільо вим при зна чен ням для них 

соціаль но ак тив них, за по взят ли вих
пред став ників се ред ньо го кла су.
Жур нал зав жди на їхній сто роні: він
їхній помічник і по рад ник", 
 так
роз повідає про ви дан ня йо го го ло -
вний ре дак тор.

Та кож та ку стра тегію ви ко ри с то -
вує і діло ве ви дан ня "Мысль", яке
по зиціонується як "Жур нал ук -
раїнсько го ес теблішмен ту". Жур нал
"Мысль" ви дається клу бом, за снов -
ни ка ми яко го є 48 топ
ме не джерів з
провідних ком паній Ук раїни. Зав -
дан ня жур на лу 
 за до во лен ня по треб
керівників ве ли ких ком паній і дер -
жав них ме не джерів в ог ляді
найцікавіших публікацій, при свя че -
них пи тан ням уп равління і гло баль -
ним еко номічним тен денціям, які
ви хо ди ли у п'яти провідних ан г ло -
мов них ЗМІ за ос танній місяць:
"Harvard Busіness Revіew", "Fіnancіal
Tіmes: Comments& Analysіs", "The
Economіst", "Euromoney", "The Wall
Street Journal". За снов ни ки ви дан ня
са мостійно об ра ли свою ау ди торію,
яка на сьо годні ста но вить 3 тис. осіб.
До цьо го спи с ку ввійшли перші осо -
би найбільш ва го мих ком паній
країни і дер жав них топ
керівників, а
та кож кілька де сятків провідних
пред став ників ек с перт но го співто -
ва ри с т ва, що впли ва ють на прий -
нят тя політич них і бізнес
рішень в
Ук раїні.

Мар ке тин гові жур на ли, як пра ви -

ло, чітко виз на ча ють своє по -
зиціюван ня. Так, місце аналітич но го
жур на лу з інфор маційним на по -
внен ням що до діяль ності мар ке то -
логів у світі посідає жур нал "Мар ке -
тинг в Ук раїні", офіційне ви дан ня
Ук раїнської Асоціації Мар ке тин гу.
Стра тегія жур на лу 
 бу ти до ступ ним
для кож но го мар ке то ло га, виз на чю -
чиє йо го ціно ву політи ку.

Чітко вста нов ле но і по зиціону -
ван ня жур на лу "Но вый мар ке тинг" 

"Жур нал для мар ке тинг
ди рек торів і
для тих, хто хо че ни ми ста ти!", до -
зво ляє ко ри с ту ва ти ся найбільшою
по пу лярністю са ме у цієї ка те горії
спо жи вачів, най к ра щим чи ном за -
до воль ня ю чи їхні інфор маційні по -
тре би. Вод но час зо се ре джен ня ува ги
на ау ди торії з ви со ким рівнем до хо ду
і кор по ра тив них клієнтах дає мож -
ливість вста нов лю ва ти до сить ви со -
ку ціну на ви дан ня порівня но з ана -
логічни ми жур на ла ми.

По зиціону ван ня на ос нові роз по в сю -
джен ня на певній те ри торії ви ко ри с -
то вує ви дан ня "Де ло вая сто ли ца",
яка з пер шо го но ме ра по зиціону ва -
лась як міська га зе та. Та кий підхід
був цілком ви п рав да ним. Ло каль не
по зиціюван ня до зво ля ло уник ну ти
ло бо во го зіткнен ня з яс кра во ви ра -
же ним ліде ром то го ча су 
 га зе тою
"Биз нес".

Пізніше у но ме рах "Де ло вой сто -
ли цы" з'яви ли ся розділи "Ве ли кий
бізнес", у яко му публіку ва ли ся статті
про регіональні ком панії, і "Рин ки" 

при свя че ний ук раїнським рин кам
то варів і по слуг. Ці зміни підкріплю -
ва ли ся про ве ден ням рек лам ної кам -
панії, но вим са ло га ном якої став 

"Кон т роль ний па кет інфор мації!", й
ак тив ною ро бо тою з регіональ ни ми
роз по в сю джу ва ча ми пре си.

По зиціону ван ня на об слу го ву ванні
пев но го регіону 
 це ще од на стра тегія
ви дан ня "Ста тус. Эко но ми че с кие
из ве с тия". Про ект по ба чив світ з
жовтня 2005 р. й охоп лює всі регіони
Ук раїни: "Ста тус. Днепр", "Ста тус.
Дон басс", "Ста тус. За пад", "Ста тус.
Юг", "Ста тус. Во с ток".

Та ку ж стра тегію ви ко ри с то вує і
жур нал "Кон т рак ты за ме сяц" 

національ не ви дан ня з регіональ ним
роз по в сю джен ням, з на яв ною мож -
ливістю до не сен ня інфор мації до
регіональ них спо жи вачів у довірчо -
му кон тексті за ви со кої якості дру ку.
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Про те пе ре важ на більшість діло -
вих ви дань по зиціону ють се бе як за -
галь но національні 
 це, перш за все,
"Фо кус", "Экс перт Ук ра и на" та ін.
На при клад, ви дан ня "Кон т рак ты"
не од но ра зо во зміню ва ло влас не по -
зиціону ван ня. У 2002 р. "Га лицькі
кон т рак ти" зміню ють на зву на "Кон -
т рак ти", унаслідок цьо го змінюється
і по зиціюван ня ви дан ня 
 із західно -
у к раїнсько го жур на лу з бух гал -
терським на хи лом пе ре тво рюється
на національ ний що тиж не вик.

По зиціону ван ня на ос нові індивіду -
аль ності. Діло вий жур нал
"Комп&ньон" на дає чи та чам аналіз
успішно го досвіду ук раїнських і
міжна род них ком паній, вис лов лює
найбільш пе ре кон ливі дум ки про
трен ди й інно вації, які здатні зміни -
ти бізнес
се ре до ви ще. "Комп&ньон"
не ли ше інфор мує, але й ство рює
орієнти ри для діло вих лю дей,
зацікав ле них у дов го с т ро ко во му роз -
вит ку сво го бізне су. Це виз на чає
унікаль не по зиціюван ня жур на лу на
рин ку 
 "Досвід най к ра щих!". Та ка
індивіду аль на ха рак те ри с ти ка, як
успішність до зво ляє рек ла мо дав цям
орієнту ва ти ся на спо жив чу гру пу ме -
не джерів ви щої лан ки національ них
ком паній з ви со ким рівнем до ходів,
зі стовідсот ко вою ефек тивністю до -
но си ти до чи тачів свої іміджеві, рек -
ламні і PR
повідом лен ня.

Стра тегію на ос нові індивіду аль -
ності та кож ви ко ри с то вує ви дан ня
"Кон т рак ты", яке по зиціонується як
"Впли во вий діло вий тиж не вик". У
2006 р. ви дан ня змінює ди зайн і
стиль жур на лу 
 "Мен ше політи ки,
більше бізне су, ре аль них історій
ком паній і підприємців, їхніх успіхів
і по ра зок!". Та ка індивіду аль на ри са,
як впли вовість вка зує спря мо ваність
ви дан ня на влас ників бізне су,
керівників і лю дей, заінте ре со ва них
в якісній інфор мації, яка до зво лить
по ши рю ва ти впли вовість своїх ду -
мок на ко лег і підлег лих, прий ма ти
зна чимі рішен ня.

По зиціону ван ня на ос нові вирішен -
ня проб ле ми. Це ще од на ши ро ко
вжи ва на і ча с то ви со ко е фек тив на
стра тегія, ґрун то ва на на то му, що
купівля то ва ру не обов'яз ко во є ме -
тою спо жи ва ча. На справді їм
потрібно вирішен ня по ста лої проб -
ле ми, яка мо же бу ти за до во ле на цим
то ва ром або ком панією. Діло ве ви -

дан ня "День ги" у своєму по зиціону -
ванні ви ко ри с то вує са ме та ку стра -
тегію, що вміло підкрес люється сло -
га ном 
 "До по ма гає ма теріаль но по
чет вер гах!", і у вста нов ле ний час ви -
дан ня на дає цільовій ау ди торію
свіжу інфор мацію та відо мості для
прий нят тя вигідних фінан со вих
рішень.

По зиціону ван ня на ос нові якості
по да ної інфор мації. Ос нов ни ми
якісни ми ха рак те ри с ти ка ми інфор -
мації, як відо мо, є до стовірність,
опе ра тивність, ак ту альність, на си -
ченість, чіткість, зро зумілість. Да ної
стра тегії до три мується ба га то діло -
вих ви дань, на при клад:

"Эко но ми че с кие из ве с тия" 

"Опе ра тив но та об'єктив но про всі
важ ливі події в еко номіці!";

"Де ло" 
 "Опе ра тив но та на си че -
но!";

"Ком мен та рии" 
 "Зна ти та ро -
зуміти!".

По зиціону ван ня на ос нові по хо -
джен ня ви дан ня. Жур нал "Ук -
раїнський тиж день" 
 один із не ба га -
ть ох ви дань, що ви хо дить ук -
раїнською мо вою. Особ ливістю ви -
дан ня є на явність ав торської інто -
нації та пев на за ан га жо ваність у пи -
тан нях, пов'яза них з по нят тя ми
"національ ний інте рес", "національ -
ний про ект", "національ на іден -
тичність".

По зиціону ван ня на ос нові емоцій.
Це ство рен ня ре пу тації друж ньої,
му д рої, то ле рант ної, по важ ної, ста -
тус ної або з інши ми по зи тив ни ми
емоційни ми ри са ми ком панії. Са ме
цю стра тегію бу ло об ра но для ви дан -
ня "ИнвестГазета", яка пи ше про
"олігархів з лю бов'ю, про еко номіку
кра си во, про бізнес яс кра во, про
фінан си стиль но" (табл. 2).

Вис нов ки
От же, на рин ку діло вих ви дань

ви ко ри с то ву ють ся до сить різно -
манітні стра тегії по зиціону ван ня
брендів. Де які ви дан ня поєдну ють у
своєму по зиціону ванні кілька стра -
тегій. При цьо му грав цям да но го
рин ку не слід за бу ва ти, що стра тегія
по зиціону ван ня по вин на бу ду ва ти ся
не більше ніж на одній 
 трьох кон -
ку рент них пе ре ва гах, оскільки в
іншо му разі у цільо вої ау ди торії не
бу де цілісно го та од но знач но го об -
ра зу ви дан ня.

Го ло вним ре дак то рам ре дакцій і
ви дав ництв слід більше ува ги
приділя ти по бу дові по зицій своїх
брендів, чітко до три му ю чись виз на -
че ної стра тегії. Більшість із ви дань
або тільки на по чат ку та ко го шля ху,
або ж зовсім з ньо го зби ли ся. При -
кла да ми ча с тої зміни стра тегій є що -
тиж неві ділові ви дан ня "Кон т рак ты"
і "Ком па нь он", внаслідок не од но ра -
зо вих ко ри гу вань век то ри ру ху їх по -
зиціюван ня зда ють ся до волі роз ми -
ти ми і відповідно їхня част ка рин ку
віднос но враз ли ва за аг ре сив ної по -
ведінки інших гравців рин ку. Іншим
при кла дом є ви дан ня "Де ло вая сто -
ли ца", яка зав дя ки до сить вда ло му
по зиціону ван ня  знай шла свою нішу
на рин ку діло вих ви дань і до сить
швид ко збільши ла кількість своєї ау -
ди торії. Од нак після до да ван ня
регіональ них вкла док її міське по -
зиціюван ня де що по тьмяніша ло,
внаслідок чо го ви дан ня по ча ло втра -
ча ти ло яльність київських чи тачів.

До ви дань, сприй нят тя яких вже
сфор му ва ло ся зав дя ки історії та тра -
диціям, мож на відне с ти "Биз нес" та
"Кор ре с пон дент".

За свою три ва лу історію існу ван -
ня ви дан ня "Биз нес" ста ло відо мим
се ред цільо вої ау ди торію та три ва -
лий час ут ри му ва ло по зиції лідер -
ства, що і підкрес лю ва лось в по -
зиціону ванні ви дан ня, як но ва то ра і
пер шо п рохідця. Зміна по зиціону -
ван ня на "Інфор маційно
аналітич -
ний су пер мар кет" по сла би ло по зиції
ви дан ня. Хо ча і за раз "Биз нес" ут ри -
мує од ну з найбільших ау ди торій.
Про те не тре ба за бу ва ти, що ви дан -
ня орієнтується на за без пе че них та
ви со ко за без пе че них лю дей. А
поєднан ня слів "су пер мар кет" і "ви -
со ко за без пе че на ау ди торія", на на шу
дум ку, є не до сить нев да лим.

Лідер ство "Кор ре с пон ден та" мож -
на по яс ни ти тим, що ви дан ня по -
зиціонується на межі діло вої й
інфор маційно
аналітич ної пре си, і,
та ким чи ном, яд ро йо го ау ди торії
тро хи шир ше, ніж у кла сич них діло -
вих ви дань.

От же, об ра на ви дан ням стра тегія
по вин на бу ти до сить чіткою та ви бу -
до ву ва ти ся на ре альній кон ку -
рентній пе ре вазі. І хо ча су час ний ри -
нок 
 це до сить ди намічна струк ту ра,
зміна стра тегії по вин на відбу ва ти ся
ли ше за по тре би.
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