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МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ

В період корінних структурних трансформацій 
виживають тільки лідери змін – ті, хто 

відчувають тенденції змін і миттєво… 
використовують їх заради можливостей, що відкриваються.

Пітер Друкер

Глобальні трансформаційні явища упродовж останніх років за-
гост рюють проблемні аспекти економічного сектору як світової, так і 
україн ської медіагалузі, зокрема, й телевізійної індустрії. Ці виклики 
потре бують сучасних глибоких знань ринкових механізмів, новітніх 
бізнес-процесів функціонування медіапідприємства, нових стратегіч-
них менеджерських рішень програмної й товарної політики дивер-
сифікації прибутків, сміливих кроків в управлінні людськими ресур-
сами телепідприємства. За таких умов потреба в якісному менеджменті 
стає нагальною.

Комп’ютерно-технологічні трансформації, конвергентні процеси, 
стрімка інтеграція телевізійних ресурсів в інтернет, цифровізація всіх 
галузей економіки, науки, культури настількі змінили інформаційний 
простір і медійний ландшафт, що працювати медіаіндустрії, зокрема, 
й телевізійній галузі, в звичних реаліях стало не просто недоцільно, 
а й неможливо. 

Менеджмент телевізійної галузі є одним із найефективніших 
спо  собів знаходження результативних рішень колаборації медіапід-
приємств із інтернет-ресурсами, провайдерами й операторами послуг, 
телекомунікаційними підприємствами, іншими суб’єктами медіарин-
ку для кращого опанування й впровадження конвергентних процесів, 
кросплатформності, подолання кризових явищ. Сучасні тенденції 
ме діа бізнесу, загальний стан вітчизняної економіки потребують і 
передба чають урізноманітнення способів капіталізації галузі не тіль-
ки за до помогою реклами, а й завдяки таким новим альтернатив-
ним методам та інструментам, як семплінг, кобрендинг, медіабаїнг, 
марке тингові сервіси тощо. З метою зниження ризиків усе гострішою 
стає потреба в кросплатформних проектах, зокрема, в інтегровано-
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му спонсорстві, конвергенції новітніх медіа, подальшій дигіталізації 
телевізійної галу зі, інтегрованому залучені маркетингових сервісів, 
інтернет-реклами. 

Гіпотеза дослідження: у контексті дослідження висувається гіпо-
теза щодо невідповідності рівня розвитку засад менеджменту теле-
візійної галузі парадигмі новітніх медіавикликів, трансформації і 
перерозподілу медіаринку на основі інноваційних бізнес-моделей, 
конвергенції та інтеграції телемовців у новітні медіа.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали міждис-
циплінарні напрацювання зарубіжних та українських дослідників із 
проблематики:

аналізу соціально-економічних систем, методології досліджень у 
соціальних науках: Е. Белл, А. Браймен [24], Д. Белл [422], Ж.Бод-
ріяр [32, 33], С. Браман [426], Б. Глейзер, А. Стросс [447], М. Кас-
тельс [431], К. Кларк, Й. Масуда [471], Ф. Махлуп [215], П. Лазер-
фельд, Р. Мертон [467], Г. Ласуел [465, 466], Дж. Нейсбіт, М. По рат 
[484, 485], Е. Тоффлер [338, 339], Ф. Уебстер [347], К. Фрімен [352], 
Г. Бакулев [19], О. Вартанова [50, 51], М. Жеребцов [124], В. Іванов 
[135, 136, 137], В. Корнєєв [177], В. Різун [288], Т. Скотникова [289]; 

трансформаційних процесів в умовах формування інформаційно го 
суспільства: Т. Адороно, М. Хоркхаймер [3], У. Бек [23], Н. Гар нем, 
Р. Колінз, Г. Локсклі [436], П. Голдінг, Г. Мердок [449], П. Дру кер 
[111], Ф. Котлер [183], Д. МакКуейл [474], М. МакЛюен [207, 208, 
473], Р. Пікард [482, 483], Д. Смайт, Д. Тросбі [493, 494], Д. Хез-
мондалш [357], О. Барзилович, З. Григорова, Л. Пунчак, А. Сухору-
ков, О. Сухорукова, І. Шевченко [242], Л. Городенко [81], К. Колін 
[432], Е. Морозова [226], Г. Сащук [303], К. Фрімен [352], Є. Цим-
баленко [364]; 

теоретичних концептів управління, менеджменту, бізнес-про-
цесів: А. Александер [477], А. Альбарран [7], М. Вебер [499], 
Дж. Гел брейт, Д. Грегор, Ф. Гілберт, Дж. Гурвиль [95], Р. Дафт 
[100], Р. Девіс, П. Друкер [111—113], В. Зігерт [132], Ф. Котлер 
[182, 183], Т. Левітт [199], А. Маслоу [472], Л. Білецька, О. Біле-
цький, В. Савич [27], Л. Болтянська [35], О. Вартанова [52, 53, 497], 
В. Ворошилов [66], Л. Довгань [109], О. Гоян, [88, 89], С. Гу ревич 
[93], В. Іванов [138], О. Кузьмін, О. Мельник, О. Петришин [189], 
О. Орлов [240], М. Рибаков [297], О. Барзилович, Н. Петри шин, 
Л. Ружанська, А. Сухоруков, О. Сухорукова, І. Шевченко [242], 
В. Федоренко [349]; 

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

аспектів становлення й розвитку телебачення, інтернет-ТБ: 
Е. Бойд [34], П. Бурдье [45], Д. Галлін, П. Манчіні [70], Д. Кларк 
[468], В. Ліпман [470], А. Гарматін [77, 78], В. Бугрим [44], О. Гре-
сько [90], О. Вартанова [52, 53], В. Ворошилов [66], В. Гоян [85], 
О. Гоян [87, 88], С. Гуревич [93], О. Джолос [104], З. Дмитровський 
[108], Ю. Єлісовенко [121], А. Захарченко [129], В. Здоровега [131], 
Б. Кариев [161], А. Колесниченко [171], Р. Крейґ [186], І. Мащенко 
[217, 218], О. Мелещенко [220], В. Набруско [228], Г. Сащук [302], 
І. Слісаренко [310], М. Соловйов [311], Ю. Усенко [344], Л. Федор-
чук [350], А. Яковець [416]; 

конвергентних процесів, мультимедійного, кросмедійного, транс-
медійного медіавиробництва: О. Амзін [8], М. Бйорн, С. Браман 
[426], М. Кастельс [431], Ф. Котлер [184], К. Молоні [478], М. Сі-
карт, К. Сколарі [488], О. Вартанова [52, 53], Л. Городенко [82], 
М. Гузун, Л. Василик [48], М. Женченко [122, 123], А. Захарченко 
[129], В. Іванов [138], А. Качкаєва [126], Р. Крейґ [186], Б. Потяти-
ник [255, 256], В. Різун [288], М. Соловйов [311], В. Теремко [336], 
О. Хворостина [358], Є. Цимбаленко [364], В. Шевченко [187];

стратегічного бізнес-планування, програмування, медіадослід-
жень: Д. Аакер, Р. Батра, П. Грінберг [91], Дж. Майєрс [1], 
А. Альбар ран [7], Дж. Гілмор, Дж. Пайн [74], Ж. Ламбен [197], 
Д. Кауфман [162], Дж. Маккарті, У. Перолл [481], Л. Хант [356]; 
Ю. Барнич [20], Н. Бородкіна [39], В. Ворошилов [66], О. Геращен ко 
[73], О. Гоян [88, 89], В. Іванов [136, 137], С. Ілляшенко, М. Баска-
кова [142], А. Клімін [168], І. Лубкович [205], О. Мельникович, 
Н. Ортин ська [241], В. Різун. Т. Скотникова [289]; 

інноваційних чинників бізнес-процесів, товаровиробництва, еко-
ло гії медіаконтенту: М. Брігс [41], П. Віріліо [56, 57], Дж. Гіл-
мор, Дж. Пайн [74], П. Голдін, Г. Мердок [449], Дж. Гурвілль 
[95], Н. Еяль, Р. Хувер [119], Дж. Кауфман [162], Т. Левітт [199], 
М. Холл, Б. Бондехамер [359], К. Шваб [405], Г. Шмітт [408]; І. Зем-
ляков, І. Рижий, В. Савич [130], О. Геращенко [73], Г. Почепцов 
[258—262], М. Рибаков [297], В. Садівничий [300];

концепцій тімбілдінгу, лідерства, емоційного інтелекту, нейро-
менеджменту, нейромаркетингу, маніпулятивних упливів: А. Айрис, 
Ж. Бюген [5], Дж. Андерсон [420], Е. Аронсон [16], П. Віріліо [56, 
57], Дж. Гілмор, Дж. Пайн [74], Д. Гоулман [84], Дж. Гурвіль [95], 
П. Друкер [111—113], Н. Еяль, Р. Хувер [119], В. Зігерт, Л. Ланг 
[132], Д. Кауфман [162], Х. Кепплінгер, Е. Ноель-Нойманн [165], 
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А. Маслоу [214], Ф. Махлуп [215], М. Нью мейер [235], Р. Пью-
се лик, Л. Байрон [275], М. Шенк [403]; М. Андрю щенко [13, 14], 
О. Бойко [35], О. Ветчанова [55], Е. Зиновьєва [133], Н. Кадя [152], 
С. Кара-Мурза [160], А. Репьєв [287], В. Козлова [170], В. Петрик, 
В. Кальниш [158], Г. Почепцов [257—262];

стратегій маркетингу, реклами, просування, медіабренду: А. Аакер 
[1], Р. Батра, Дж. Майерс [21], Дж. Бернет [26], Р. Голідей [76], 
П. Грінберг [91], Ж.-Н. Капферер [159], С. Катліп, Дж. Брум [438], 
Ф. Котлер [180—184], Д. Огілві [238], М. Ліндстром [203], М. Нью-
мейер [235], Ф. Рекс [486], Р. Рівс [290], Л. Хант [356], М. Шмідт 
[407]; Я. Бронштейн [43], О. Жегус [212], Є. Голубков [79, 80], О. Го-
луб кова [78], О. Гусева [96], А. Репьев [287], Є. Савельєв, С. Чеботар, 
Д. Ште фанич [299], І. Слісаренко [310], І. Спірідонова [313], М. Спі-
ров [315], Л. Сухомлин [319], В. Теремко [335, 336], А. Швалбе [406]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Нау-
кове дослідження виконане в межах комплексної програми науко-
во-дослідних робіт Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів 
глобалізації». Тема роботи є частиною фундаментальної наукової 
теми Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка «Український медійний контент у соціально-
му вимірі» № БФ045-01, що виконувалася у 2011—2015 рр.

Мета дослідження: розв’язання системної наукової проблеми, яка 
по лягає в системному науковому осмисленні трансформацій менед-
жменту телевізійної індустрії цифрової доби і створенні нових теоре-
тичних концептуальних засад для медіакомунікацій (соціальних кому-
нікацій), що позначаються на подальшому розвитку телевізійної галузі.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 
дослід ницьких завдань:

1) здійснити комплексний аналіз новітніх трансформацій медіасе-
редовища, виявити суперечності у визначенні ключових понять різних 
наукових шкіл, запропонувати авторське трактування цих термінів;

2) дослідити процес перерозподілу медіаринку на основі конвер-
гентності, кросмедійності, цифровізації, сформувати цілісну теоре-
тичну базу для осмислення трансформаційних процесів;

3) з’ясувати нові бізнес-моделі менеджменту телевізійної галузі, 
визначити вектори та запропонувати дії щодо управління ризиками;

4) визначити нові агрегації кастомізації аудиторії й монетизації 
виробництва телевізійної галузі;

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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5) охарактеризувати перспективи розвитку українського менеджмен-
ту телевізійної галузі в контексті інтеграції у глобалізований теле-
простір крізь призму медіадосліджень експертів та аудиторії.

Об’єкт дослідження — трансформації менеджменту телевізійної 
галузі в умовах становлення цифрового медійного середовища.

Предмет дослідження — стратегічні засади процесу формування, 
розвитку, перерозподілу українського медіаринку на основі транс-
формацій та інтеграції телемовців у новітні медіа.

Джерела дослідження: проведено ґрунтовне осмислення науко-
вого потенціалу різних наукових напрямів і шкіл. Опрацьовано по-
над 500 наукових джерел, що уможливило визначити і прослідкувати 
тенденції, динаміку розвитку телевізійної галузі. Проаналізовано й 
узагальнено щорічні звіти з розвитку цифрового телебачення у світі: 
digital-звіт HootSuite і We Are Social, GlobalWebIndex, звіт ITU 
(англ. International Telecommunication Union – Міжнародна спілка 
електрозв’язку), сайту socialblade; піплметрові дослідження компанії 
Nielsen, що вимірює переваги української телеаудиторії й це відобра-
жено у різноманітних звітах, зокрема, й на платформі tampanel.com 
(проаналізовано з 2003—2018 рр.); звіти ITK BigData.ua щодо моти-
ваційних переваг інтернет-телебачення, закони України, постанови 
Кабінету Міністрів, рішення та щорічні звіти за різні роки Націо-
нальної ради з питань телебачення та радіомовлення та інших дер-
жавних органів щодо мотиваційних переваг споживачів, впроваджен-
ня цифрового телебачення в Україні. 

Емпіричні кількісні дослідження телевізійного й інтернет-контен-
ту, медіапереваг аудиторії, інтернет-переваг та опитування медіа-
експертів здійснено завдяки платформі Google forms. 

Методологія дослідження: основною проблемою трансформаційних 
періодів в аспекті дослідження складних динамічних систем, до якої, 
без сумніву, належить і телевізійна галузь, є низька валідність надійних 
методів вимірювання досліджуваних об’єктів, що пере бу вають у постій-
ному русі. «Об’єктивні дані про суб’єктивні чинни ки доводиться видо-
бувати за допомогою тестів, опитувань, аналізу, інших непрямих да-
них» [274, с. 31]. Крім того, з огляду на основну мету й різноманіття 
поставлених завдань, дослідження передбачало між дисциплінарний 
характер. Це надало можливостей комплексно засто сувати методо-
логічні інструменти таких сучасних наук, як теорії масової комуні-
кації, філософії, психології, соціології, герменевтики, маркетингу, 
нейроменеджменту, нейромаркетингу, медіаекономіки. Адже без ви-
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користан ня знань із цих дисциплін важко осмислити складний про-
цес трансформації менеджменту телевізійної галузі.

З огляду на це, у нашому дослідженні використовувався індук-
тивно-дедуктивний метод збору, аналізу й узагальнення великого 
масиву компаративних даних. Це дало змогу виокремити основні ре-
перні точки розвитку телевізійної галузі та окреслити конкурентні 
переваги в складні трансформаційні періоди. В роботі застосовува-
лись стратегії кількісно-якісного комбінування інтерпретації даних 
завдяки аналізу результатів кількісних вимірювань, експериментів, 
моделювання інноваційних інструментів, підтвердження валідності 
вибірок, узагальнення й ілюстрування результатів, одержаних під 
час якісного дослідження й навпаки. 

Під час якісного дослідження використано одну із методик фо-
кус-групового вимірювання, зокрема, проективну у формі тестуван-
ня світлин французького фотографа-рекламіста Гі Бурдена з метою 
визначення реакції аудиторії на зображення та впливу рекламної дії 
на підсвідомість. Перевагами цього методу є те, що «учасники можуть 
вільно висловлювати свої думки, емоції, проявляти свою уяву, гене-
рувати нові ідеї тощо; недоліками — суб’єктивна інтерпретація ре-
зультатів, висока вартість, потреби у попередній достатньо сер йоз ній 
підготовці дослідження» [142, с. 37]. 

Для компаративного масиву даних щорічних статистичних звітів 
різних компаній телевізійної індустрії застосовано стратегію 
«обґрун тованої теорії» А. Стросса, Б. Ґлейзера, яка «є основним 
методом порівняльного аналізу», «виникла з даних, які систематич-
но збирають і аналізують в процесі дослідження» й до того «збір 
даних, аналіз і остаточна теорія тісно взаємопов’язані» [447, с. 13]. 
Інстру ментами цієї теорії є теоретична вибірка, теоретичне насичення 
і перманентні порівняння. Ця методика сприяла генеруванню гіпотез 
після створення теоретичної бази даних на основі джерельної бази 
дослідження. До неї увійшли:

 ▶ щорічні звіти з розвитку цифрового телебачення у світі: 
digital-звіт HootSuite і We Are Social, GlobalWebIndex, звіт ITU 
(англ. International Telecommunication Union — Міжнародна спілка 
електро зв’язку); 

 ▶ масив даних сайту socialblade.com щодо медіапереваг спожи-
вачів відеохостингу YouTube; 

 ▶ піплметрові дослідження компанії Nielsen, що вимірює пере-
ваги української телеаудиторії й це відображено у різноманітних 

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
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звітах, зокрема, й на платформі tampanel.com.ua (проаналізовано з 
2003—2018 рр.); 

 ▶ звіти ITK BigData.ua щодо мотиваційних переваг інтернет-
теле бачення; 

 ▶ щорічні звіти ІТК й Національної ради з питань телебачення 
і радіомовлення щодо рейтингів телеканалів;

 ▶ масив даних Google Trends, зокрема, сайту https://trends.
google.com.ua/trends/?geo=UA щодо трендів і переваг україн ської 
аудиторії; рейтинги інноваційних компаній світу http://www.
management.com.ua/rating/;

 ▶ звіти компанії TNS, КМІС, InMind, Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення щодо опитування громадської думки;

 ▶ законодавчі документи щодо розвитку телевізійної галузі, 
закони України, постанови Кабінету Міністрів, рішення та щорічні 
звіти за різні роки Національної ради з питань телебачення та радіо-
мовлення та інших державних органів щодо мотиваційних переваг 
споживачів, впровадження цифрового телебачення в Україні; 

 ▶ статті, опубліковані в українських та зарубіжних друкова-
них і електронних виданнях, що стосуються менеджменту, марке-
тингу телевізійної індустрії, зокрема «Наукові записки Інституту 
журна лістики», «Актуальні питання масової комунікації», «Гілея», 
«Austrian Journal of Humanities and Social Sciences», Вена, Австрія, 
«European science review», Vienna, Austria, «Austrian Journal of 
Humanities and Social Sciences», Vienna, Austria, «RS Global. World 
Science. Warsav», Poland, International Academy Journal Web of 
Scholar. Warsav, Poland;

 ▶ тренінги, майстер-класи, вебінари WebPromoExperts;
 ▶ офіційні сайти телевізійних, маркетингових асоціацій: «Теле-

критика», «Детектор медіа», mmr, mrm, delo.ua, ain, ІМІ, Зеонбуд.
Для дослідження нових засад таргетування, кастомізації ауди-

торії, монетизації бізнес-процесів, перспективних напрямів розвитку 
телевізійної галузі щодо управління й виробництва новітнього медіа-
контенту використано емпіричні методи дослідження аудиторії за 
допомогою чотирьох опитувань. 

Щоб з’ясувати мотиваційні переваги телевізійної аудиторії щодо 
контенту телевізійних, інтернет-продуктів, реклами, рекламних квот, 
вивчення уподобань телеканалів, протягом грудня 2016  р. — січня 
2017 р. було проведено онлайнове анкетне опитування 460 респон-
дентів різних вікових категорій, серед яких найчисельнішою була 
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представлена молодь, як найактивніший споживач цифрового кон-
тенту (дод. А).

Для визначення медіапереваг аудиторії щодо з’ясування найзруч-
ні шого контенту в інтернеті, мотивацій користування соціальними 
ме ре жа ми, місця й часу споживання інтернет-ресурсів, відеосервісів, 
джерел, з яких найчастіше отримують інформацію споживачі, й зага-
лом, чи довіряють медіа, протягом травня 2019 р. було проведено 
онлайнове анкетне опи тування 1014 респондентів різних вікових 
категорій, серед яких найчи сельнішою була представлена молодь, 
як найактивніший споживач цифрового контенту і новий драйвер 
людсько го капіталу телегалузі (дод. Б).

Щоб з’ясувати інтернет-переваги аудиторії щодо уподобань різ-
них видів реклами, чим приваблює YouTube, які телеканали дивляться 
завдяки YouTube, сервісів, що використовують споживачі для перегля-
ду прямого ефіру телеканалів в інтернеті, контенту, за який го тові пла-
тити, протягом травня-червня 2019 р. було проведено онлайнове анкет-
не опитування 400 респондентів різних вікових категорій (дод. В).

Для окреслення перспектив телегалузі щодо інтеграції телебачен-
ня в інтернет, конвергенції, кросмедійності, цифровізації, базових 
активів телеіндустрії; чинників, що можуть призвести до втрати спо-
жи вачів телеконтенту; аспектів, що сприятимуть приросту глядацької 
аудиторії; відеохостинги, відеосервіси, платформи, технології, які мо-
жуть скласти серйозну конкуренцію лінійному телебаченню; які мо делі 
сприятимуть монетизації контенту найближчими роками, протягом 
травня-червня 2019 р. було проведено онлайн опитування експертів 
медіагалузі (200 респондентів) (дод. Г). 

Наукова новизна роботи. У результаті проведеного дослідження 
вперше:

 ▶ розглянуто телевізійну галузь як багатовекторну динамічну 
структуру, детерміновану трансформаційними процесами на основі 
конвергентності, кросмедійності, цифровізації;

 ▶ виявлено суперечності у визначенні понять «медіаменеджмент», 
«управління», «медіапідприємство», «традиційні», «нові», «новітні 
медіа», запропоновано авторське трактування цих термінів;

 ▶ виокремлено роль відеоконтенту в сучасному мультимедійно-
му середовищі;

 ▶ запропоновано розмежування й класифікацію таких дефіні-
цій, як «реклама» і «промоція», «товар» і «продукт», «телебачення» 
й «інтернет-телебачення» відповідно до авторського наративу;

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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 ▶ визначено вектори та запропоновані дії щодо управління 
ризиками і застосування кризового менеджменту виходу телепід-
приємств із кризових ситуацій;

 ▶ проаналізовано, синтезовано, структуровано й відображено у 
теоретичній базі нові концепти, бізнес-моделі, інструменти відповід-
но до нових умов розвитку менеджементу телевізійної галузі завдяки 
трансформаційним процесам, зокрема:

 ▶ розроблено точково-спіральну модель управління праців-
ників медійної галузі з урахуванням репозиціонування;

 ▶ створено модель визначення вартості та ефективності медіа-
бренда;

 ▶ розроблено авторську модель-формулу кросмедійного товару 
Product = ID*(C1+C2+C3)*IR, що слугуватиме зростанню життєвого 
циклу клієнта (CLTV);

 ▶ створено модель ефективності реклами, що структурує суге-
стивну дію реклами на споживача й суспільство;

 ▶ створено бізнес-план креативного Hub-простору HoriZon;
 ▶ запропоновано модель бізнес-процесу виробництва медіатова-

ру й збуту його на ринок;
 ▶ розроблено стратегію просування телепродукції на медіаринок;
 ▶ створено інструмент дослідження сильних і слабких сторін, 

загроз, досвіду, завдяки якому можна визначити унікальність товару 
TEST U;

 ▶ розроблено стратегічні дії щодо комплексного підходу і нової 
парадигми управління;

 ▶ отримано порівняльну характеристику кількісної оцінки 
пропо зицій телевізійних та інтернет-товарів завдяки проведеному до-
слідженню мотиваційних уподобань аудиторії 2017 р.;

 ▶ виявлено та досліджено інноваційні бізнес-моделі монетиза-
ції телеконтенту, перспективні драйвери розвитку телегалузі завдя-
ки опитуванню медіаекспертів, інтернет та медіапереваг аудиторії 
2019 р.;

 ▶ досліджено кросмедійні інструменти диверсифікації прибут-
ків телегалузі завдяки опитуванню медіаекспертів, інтернет та медіа-
переваг аудиторії 2019 р. 

Вдосконалено:
 ▶ теоретичні концепти телевізійного менеджменту завдяки 

впровадження масиву висновків щодо трансформаційних процесів 
телевізійної галузі;
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 ▶ стандартизацію теоретичних концептів щодо стратегічного 
планування, зокрема, запропоновано структуру довгострокового пла-
нування медіапідприємства;

 ▶ класифікацію чинників товарної лінії на медіавиробництві;
 ▶ обґрунтовано роль промоції як основної функції маркетингу;
 ▶ виокремлено й зазначено причини, що сприятимуть розвит-

кові мерчендайзингу на телебаченні, запропоновано комплекс заходів 
щодо управління диверсифікацією прибутків;

 ▶ етапи плану дослідження телеаудиторії;
 ▶ новітні тенденції комунікацій зі споживачами;
 ▶ етапи до підходів медіадосліджень. 

Набули подальшого розвитку:
 ▶ теоретичні аспекти до програмних стратегій телепідприємства;
 ▶ комплекс-маркетингу 3 «С» Лі Ханта;
 ▶ обґрунтована доцільність використання на медіапідприєм-

ствах новітніх стратегій побудови ефективних бізнес-процесів завдя-
ки тімбілдингу, моделей лідерства, психології, нейроменеджменту, 
нейромаркетингу, емоційного інтелекту;

 ▶ концептуальний підхід О. Геращенка щодо бізнес-плану 
медіа підприємства; 

 ▶ концепція маркетингу стосунків Ф. Котлера.
Наукова достовірність результатів дослідження засвідчена на-

явністю, обсягом та репрезентативністю джерельної бази, зібраними 
емпіричними даними, фактичним матеріалом, що представлений у 
вигляді схем, графіків, таблиць у додатках, а також апробацією ре-
зультатів досліджень.  

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані ідеї, 
стратегії та висновки можуть бути ефективними інструментами для 
працівників телевізійної галузі — від топменеджерів до лінійних 
продюсерів — з огляду розроблених інноваційних бізнес-моделей 
монетизації телеконтенту, кросмедійних та інших описаних у роботі 
інструментів диверсифікації прибутків телегалузі, стратегічних дій 
щодо комплексного підходу й нової парадигми управління, кризово-
го менеджменту тощо. 

Матеріали дослідження цінні й для навчального процесу, зокрема, 
при викладанні курсів «Медіаменеджмент і медіамаркетинг», «Те-
левізійний менеджмент», «Телевізійний маркетинг», «Менеджмент 
і маркетинг ЗМІ», «Тренди сучасної телегалузі», «Новітні моделі 
монетизації медіагалузі», «Кросмедійні комунікації», «Нейроменед-

МЕНЕДЖМЕНТ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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жмент», «Нейромаркетинг» тощо, у спецкурсах з телевізійного ме-
неджменту та журналістики, а також у семінарах, майстер-класах, 
курсах підвищення кваліфікації працівників медійної галузі.

Апробація результатів дослідження. Основні положення науко-
вої праці було представлено у формі доповідей і виступів на одинад-
цяти міжнародних та чотирьох всеукраїнських наукових та науко-
во-практичних конференціях.

Важливим елементом міжнародної апробації, що сприяв обміну 
досвідом, стало стажування в Humanitas University (Sosnowieс) 
Wyższa Szkoła Humanitas (Польща) «Сучасні методи освіти в галузі 
менеджменту, економіки й суспільних наук» (жовтень 2016 р. – бе-
резень 2017 р.). Конкурентною перевагою української апробації слу-
гувало стажування в українському діловому виданні delo.ua.

Ефективному впровадженню ролі спікера міжнародної апробації 
сприяла доповідь «Трендові ресурси навчальних процесів у ВНЗ» 
на міжнародній науково-практичній конференції «Імідж і репутація» 
(15—16 листопада 2017 р.).

Практичному впровадженню результатів дослідження сприяло 
проведення лекцій із медіаменежменту, майстер-класів, спецкурсів із 
телевізійного маркетингу, медіаменеджменту, розробки та підтримки 
правового стартапу (2011—2019 рр.). 

Структура монографії. Наукова праця складається зі вступу, чо-
тирьох розділів, що містять 16 підрозділів, висновків, списку вико-
ристаних джерел та додатків. В першому розділі викладено терміно-
систему ключових понять, якими оперуватимемо в роботі, окреслено 
вектори розвитку телегалузі з огляду на відмінність медіагалузі завдя-
ки подвоєному характеру ринку медіа. У другому, третьому та чет-
вертому розділах проаналізовані результати трансформаційних про-
цесів телевізійної галузі в межах менеджменту, зокрема, розробле но 
точково-спіральну модель управління працівниками медійної галузі, 
модель-формулу кросмедійного товару, інноваційні бізнес-моделі мо-
нетизації телеконтенту завдяки опитуванню медіаекспертів, інтер-
нет та медіапереваг аудиторії 2019 р., та представлено багато інших 
інстру ментів для досягнення диверсифікації прибутків телемовців, а 
в висновках спрогнозовано перспективи розвитку менеджменту те-
левізійної галузі в Україні. 
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ

1.1. Генеза теоретико-методологічних основ
теле візійної галузі в теоріях сучасного суспільства
та концепціях медіаекономіки

Тільки під час сну сучасна людина не гуглить інтернет, не пе-
реглядає відеоконтент у різноманітному вигляді, не слухає радіо, 
не споживає останні новини. Де б не були, нині ми знаходимось 
у інфор маційно-комунікаційному просторі технологій. Стрімкий ро-
звиток інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) відкрив по-
тужні можливості новітнім (нелінійним) і традиційним (лінійним) 
медіа, зокрема, й телевізійній індустрії. Відеоконтент руйнує наратив 
поширення телепродуктів тільки за допомогою телебачення. Жодне 
традиційне ЗМІ нині не може бути окремою структурою в системі 
медіа. Конвергентність, мультимедійність, кросплатформність спри-
чинили нові умови господарювання суб’єктів медіаринку. Інтернет 
перебрав на себе великі повноваження у створенні нової парадиг-
ми функціонування й правил медіаринку. Завдяки йому традиційні 
медіа стали поширювати свої продукти у багатоваріантних модифіка-
ціях. Зокрема, технічні способи передачі інформації телеглядачам 
урізноманітнились, і до ефірного, кабельного, супутникового спосо-
бу поширення відеосигналу додалося інтернет-телебачення (IPTV, 
OTT). Онлайн-спосіб став одним із найпоширеніших і найдоступні-
ших видів телемовлення. 

Епоха постіндустріального інформаційного суспільства відчи-
нила двері інноваційним трансформаціям у всіх галузях світової, 
національної економіки, народного господарства, зокрема, й медіа-
індустрії. 

Теорії постіндустріального інформаційного суспільства присвя-
чені праці й концепції багатьох зарубіжних та українських вчених, 
зокрема Р. Арона, Д. Белла, Ж. Бодріяра, З. Бжезинського, М. Ка-
стельса, Й. Масуди, Ф. Махлупа, Дж. Нейсбіта, М. Пората, Д. Ріст-
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мена, Е. Тоффлера, Ф. Уебстера, Ю. Хаясі, О. Вартанової, А. Мас-
лова, Л. Мельника, В. Мунтіяна, Г. Сащук, Л. Федулової, А. Чухно 
та ін. У своїх наукових розвідках вони визначають роль і значення 
інформаційних технологій як нового головного ресурсу суспільної 
формації, а також вказують на господарювання постіндустріального 
інформаційного суспільства як нової концепції суспільного розвитку. 

Становлення інформаційного суспільства як теоретичної концеп-
ції постіндустріального суспільства почалося ще з 1960-их років і 
набуло розвитку в 1970—1990-их рр. Але глобальні трансформаційні 
процеси у зв’язку з подальшим стрімким розвитком ІКТ, великих 
даних (Big Data), розумних даних (Smart Data) потребують нових 
знань не тільки з огляду теоретичних концептів, а й з точки зору 
управління цими процесами. 

Трансформація змін у суспільстві, що охоплює все більше галу-
зей, дає підстави науковцям для визначення нового типу суспіль-
ства. С. Браман вважає, що перехід до інформаційного суспільства, 
його перша стадія, почався ще в середині XIX століття — разом 
із електрифікацією й глобалізацією, за-роджувався на цій основі. 
Друга стадія — масифікація й професіоналізація — припадає на 
першу половину XX  століття. Третя, що ознаменувалася конверген-
цією технологій і осмисленням якісних соціальних змін, приходить 
у 1960—1990-ті роки. Нині суспільство переживає четверту стадію 
інфор маційного суспільства, що характеризується взаємною гармоні-
зацією національних інформаційних систем [426, с. 25]. 

Дослідниця сучасних медіа й медіаекономіки О. Вартанова 
окреслює сфери змін у суспільстві. Перш за все, це — технологічна, 
що виявляється у проникненні мережевої логіки у різноманітні сфе-
ри суспільства і в процесі конвергенції технологій — в інтегровані 
системи. Економічна — коли інформаційні індустрії мають все біль-
шу частку в валовому національному продукті. Професійна галузь 
трансформує ринок праці. Культурна – надає нові уявлення про сут-
ність культури. Просторова змінює уявлення щодо простору й часу. 
О. Вартанова насамперед підкреслює «процеси злиття технологій, у 
тому числі дигіталізацію та мінітюаризацію техніки» [51, с. 15].

На думку М. Кастелса, майбутня стадія суспільства є інформа-
ційною, тому що головним ресурсом виступає інформація. Сучасне 
суспільство перетворюється на «специфічну форму соціальної орга-
нізації, де збирання, обробка й розповсюдження інформації є фунда-
ментальною основою виробництва і влади в результаті нових техно-
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логічних умов, що виникають у цей період». Споживання інформації 
великою кількістю аудиторії не зменшує можливостей доступу до неї 
все нових споживачів. І в цьому — головна відмінність використання 
інформаційних ресурсів від матеріальних, що не відтворюються.

М. Кастеллс визначає сучасний тип капіталізму як інформаційний 
за такими критеріями:

 ▶ різке зростання значення інформаційних технологій і куль-
турних навичок;

 ▶ зміна соціальних відносин на основі нового типу поляризації 
у суспільстві, що базується на інформаційній нерівності;

 ▶ трансформація відносин влади (ієрархія влади не зникає, але 
мережева геометрія й структури починають домінувати);

 ▶ модифікація особистого досвіду (сім’я, стать, особистість 
залишаються чинниками, що визначають ідентичність, але нині це 
сприймається по-іншому) [431, с. 21].

Праця англійського економіста К. Кларка стала основною кон-
цепцією майбутніх наукових розробок і доктрин інформаційного 
суспільства, як складника теорії постіндустріального суспільства. 
Ще у 1942 р. у творі «Економіка у 1960 році» він запропонував 
трьохвекторну модель народного господарства. Згідно з його кон-
цепцією економічний розвиток проходить стадії, що ґрунтуються на 
певному співвідношенні сільського господарства і добувної промис-
ловості (первинний сектор), обробної промисловості й будівництва 
(вторинний сектор) та сфери послуг (третинний сектор) [432, с. 15].

О. Вартанова констатує, що «індустрія ЗМІ й телекомунікацій є 
невід’ємною і значною частиною індустрії послуг, яка за останні де-
сятиліття XX ст. стала важливою частиною національної економіки 
в найрозвиненіших країнах світу. Для порівняння, вже на початку 
2000-их рр. у США об’єм промислового виробництва досягав 2615 
млрд доларів, об’єм виробинцтва обробних галузей складав 1393 
млрд доларів, а об’єм індустрії послуг — 5966 млрд доларів. Таке 
ж співвідношення склалося і в економіці інших розвинених країн: в 
Японії — 1582 : 1055 : 2725, у Німеччині — 583 : 437 : 1478, у Фран-
ції — 324 : 287 : 1044, у Великобританії — 343 : 273 : 1016 млрд 
доларів» [51, с. 6].  

Тенденція превалювання сфери послуг як третинного секто-
ра економіки у структурі валового національного продукту (ВНП) 
продовжує набирати обертів. Якщо в країнах, що розвиваються, 
промисловість і нині утримує лідируючі позиції в секторі світово-
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го господарства, то в розвинених постіндустріальних країнах мас-
штабується індустрія послуг, яка торкається інформації. Адже без 
базових знань, баз даних (database), великих баз даних (big data), 
розумних даних (smart data), фундаментом яких є інформація, нині 
неможливий розви ток жодного сектору економіки, зокрема, й медіа-
галузі.

Табл. 1.1. [242, с. 4]
Трьохсекторна модель економіки

Типи економіки

Доіндустріальна
економіка

Індустріальна
економіка

Постіндустріальна 
економіка

Основні сектори
в рамках зазначених 

типів економіки

Первинний сектор,
де найважливішою 
галуззю є сільське 
господарство

Вторинний сектор,
у якому переважає 
переробна індустрія

Третинний сектор,
у якому найбільшу 
частку ВВП створює 
сфера послуг

Переважаючі фактори 
виробництва

у кожному із секторів

Природні ресурси, 
сільськогосподарські 
технології, добувні 
технології

Фінансовий капітал, 
матеріальні активи, 
технології переробної 
промисловості, автома-
тизовані системи

Інформаційні ресур-
си, людський капітал, 
нематеріальні активи, 
інформаційно-
комунікаційні технології

Характер продукції 
(товарів, послуг)

кожного із секторів

Продовольство, сіль-
ськогосподарська 
сировина, продукти 
добувної галузі

Готові промислові
товари, споруджені
основні фонди вироб-
ничого і невиробничого 
призначення

Високотехнологічні 
послуги, науково- 
технічна продукція,
інформаційні продукти 
(символічний контент)

М. Порат у 1960 р. пропонував розглядати інформаційний не як 
третинний сектор економіки, а як первинний, тому що близько поло-



21

вини всіх працівників, зайнятих у США, можуть бути працівниками 
інформаційної сфери [484, с. 7]. До речі, одним із перших науковців, 
який у праці «Виробництво і поширення знань у Сполучених Штатах» 
у 1962 р. ввів поняття «інформаційне суспільство», був австрійський 
і американ ський економіст Ф. Махлуп. Виробництво інформації і ко-
мунікацій стають централізованим процесом у теорії «глобального села» 
М. Мак Люена (1964 р.). В результаті основним ресурсом нового постін-
дустріального порядку визначають інформацію (Белл, 1973) [215, с. 15].

Етапи еволюції економіки та роль кожного з її секторів у форму-
ванні валового внутрішнього продукту (ВВП) наведені у таблиці 1.1. 
[242, с. 4].

Багато дослідників постіндустріального суспільства, серед яких 
Д. Белл, З. Бжезинський, М. Кастельс, Й. Масуда, вважають, що 
постіндустріальне переросло в інформаційне під впливом інформацій-
но-технологічної революції і гололовним ресурсом нового суспільства 
є інформація. Цьому сприяє її невід’ємна характеристика — здат-
ність бути бескінечно відтворюваною і використовуваною. Споживан-
ня інформації будь-якою кількістю людей не зменшує можливостей 
доступу до неї нових і нових споживачів, і в цьому її корінна від-
мінність від процесу споживання матеріальних ресурсів [431, с. 21]. 

Японський учений Й. Масуда у праці «Інформаційне суспільство як 
постіндустріальне суспільство» (1983) зазначає, що «основою нового 
суспільства буде комп’ютерна технологія з її фундаментальною функ-
цією витіснення чи підсилення розумової праці людини..., ведучою 
галуззю економіки стане інтелектуальне виробництво» [471, с.103].

Науково-технічний прогрес (НТП) торкнувся всіх сфер еко-
номіки, суспільного устрою, долаючи кілька стадій інформаційних 
революцій. Зазвичай вчені по-різному класифікують їхню кількість, 
від чотирьох до шести. Нам ближчою видається доктрина А. Ракіто-
ва [279, с. 287] й К. Коліна [172, с. 432]. Вони стверджують, що 
інформаційних революцій було п’ять, а саме: перша — виникнення 
мовлення; друга — поява писемності; третя — виникнення книгодру-
кування. Четверта інформаційна революція сприяла винайденню те-
леграфу, радіо, телефону, телебаченння. Це дозволило передавати 
різні об’єми інформації на великі відстані. ЗМІ завдяки цьому під-
силили свої позиції щодо поширення медійної продукції, знань на 
великі території різним верствам населення. П’ята інформаційна ре-
волюція пов’язана з винаходом електронно-обчислювальних машин 
та переходом до електронно-цифрових технологій.
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Інформаційна парадигма визначає всі процеси у сучасному суспіль-
стві — накопичення знань, економічну продуктивність, реалізацію 
по літичної і військової влади, комунікацію завдяки ЗМІ [51, 22]. На 
думку канадської дослідниці Н. Бекк, однією із найважливіших еконо-
мічних характеристик сучасності є високий рівень знань, необхідний для 
базових галузей промисловості. У сировинній економіці (1880—1918) 
індекс рівня знань становив 14,7%, в індустріальній (1918—1981) — 
18,0%, у технологічній (1981—2035) — 48,9% [51, 25]. 

Українська науковиця Г. Сащук інформаційне суспільство визна-
чає як «суспільство нового типу, що формується новою глобальною 
соціальною революцією (вибуховим розвитком і конвергенцією ін-
формаційних та комунікаційних технологій), в якому соціальним і 
культурним аспектам надається не меншого значення, ніж матеріаль-
ним і економічним» [303, c. 119].

Нині концепція інформаційного суспільства перетворюється на 
доктрину суспільства знань (knowledge society, knowledgelable society, 
knowledge-based society). За тлумаченнями О. Вартанової це означає, 
що для багатьох авторів цінність інформації як економічного, так і 
інтелектуального ресурсів перекриває значення технологічного про-
гресу, висуваючи на перший план контент-провайдерів — виробників 
інформаційних продуктів, зокрема й журналістів [51, с. 21].

Гуру менеджменту австрійський дослідник Пітер Друкер у праці 
«Посткапіталістичне суспільство» теж звернув увагу на зародження 
основ економіки знань і появи соціального прошарку працівників знан-
ня (knowledge workers). Конфлікт сучасного суспільства, на йо го дум-
ку, це не конфлікт між працею і капіталом, між власниками і невлас-
никами в матеріальній сфері. Основне протиріччя розділяє виробників 
інтелектуального продукту і тих, хто цей продукт експлуатує і застосо-
вує в економіці. Тобто це конфлікт між менеджерами й інтелектуалами, 
що є одним із наболілих і актуальних дискурсів сьогодення [440, с. 26]. 

Британський дослідник Д. МакКуейл узагальнює теоретичні підхо-
ди щодо ЗМІ й класифікує за допомогою співвідношення різновектор-
них факторів. Матриця складається з двох рівнів, що мають проти-
лежні вектори. Перший — медіаорієнтований — полягає в осмисленні 
місця ЗМК у суспільстві, їхніх взаємодій і впливів. Його протилеж-
ність — соціально-орієнтований — стверджує пріоритети ви щого за 
медіасистему рівня, що викликає зміни в суспільстві й стає агентом 
трансформації ЗМІ. Другий підхід ґрунтується на співвідношенні 
духовних (культурологічних) і матеріалістичних чинників. Культуро-



23

логічні рівні базуються на дослідженні ЗМІ завдяки поширенню їхніх 
ідей, цінностей, представлені (позиціонуванні — авт.). Матеріальні 
чинники охоплюють вивчення структур і відношення до власності, 
функціонування в умовах ринкового суспільства [474, с.7].

Політико-економічний підхід у вивченні ЗМІ превалює на ринку 
і запроваджує наукову дискусію щодо рівноваги у розпроділі інфор-
маційних і комунікаційних ресурсів у світовому просторі. 

Новий виток у розгляді проблем щодо ролі й місця ЗМІ запо-
чаткувала праця німецьких філософів та соціологів, представників 
Франкфуртської школи критичної теорії індустріального суспільства 
М. Хоркхаймера і Т. Адорно «Діалектика просвітництва» в 1947 р. В 
цій роботі вони вперше представили термін «культурна індустрія» у 
розділі «Індустрія культури: просвіта як масова омана» і висловили 
думку, що закони ринку є визначальними для всіх сфер суспільства, 
до яких належить і культура. Вони вважають, що ЗМІ теж належать 
до індустрії культури. Поняття «масмедіа» Т. Адорно безпосередньо 
прив’язує до масової аудиторії. Діяльність ЗМІ мала б бути направ-
леною на задоволення потреб цієї аудиторії, як суб’єкта їхньої діяль-
ності. А насправді аудиторія виступає об’єктом, який отримує не те, 
що йому хочеться, а те, що пропонується рекламодавцями. Науковці 
констатують, що «культура майже повністю втратила здатність бути 
утопічною критикою, оскільки була комодифікована — стала річчю, 
яка продається і купується. Культура й індустрія повинні бути супро-
тивниками, але при сучасній капіталістичній індустрії вони злилися 
воєдино. Так народилася «культурна індустрія»» [3, с. 257]. 

Поняття «культурна індустрія» в західноєвропейському науково-
му дискурсі з’являється в середині XX ст. Переосмислити зміни в 
контексті довгострокових історичних течій — в економіці, політиці й 
культурі — намагається й британський дослідник культурних інду-
стрій Д. Хезмондалш. На його переконання індустрії культури — це 
такі галузі економіки, що займаються промисловим виробництвом і 
осмисленням взаємовідносин між культурою й економікою, текстами 
й індустрією, смислом і функцією. Всіх їх пов’язує спільний про-
дукт — текст у широкому сенсі, як продукт соціального значення. До 
ключових культурних індустрій належать [357, с. 32—33]:

 ▶ широке мовлення: радіо й телебачення, зокрема, з їхніми 
новітніми кабельними, супутниковими і цифровими формами;

 ▶ кіноіндустрія, що охоплює всі сучасні носії, розповсюдження 
фільмів на відео, DVD й інших форматах, а також на телебаченні;
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 ▶ аспекти інтернету, пов’язані з контентом, а також інші аспек-
ти, що є частиною комп’ютерної чи телекомунікаційної індустрії;

 ▶ музична індустрія, до якої належать звукозаписні компанії та 
фірми, що є оранізаторами концертів;

 ▶ друк і публікації в електронному вигляді, зокрема, книги, CD-
ROM, онлайнові бази даних, інформаційні послуги, журнали і газети;

 ▶ відео- і комп’ютерні ігри (цифрові ігри);
 ▶ реклама і маркетинг. Порівняно з іншими культурними ін-

дустріями, продукти реклами і маркетингу мають тенденцію до ба-
гатофункціональності, оскільки призначені для того, щоб продавати 
й просувати інші товари й послуги. Вони займають ключову роль у 
створенні текстів і потребують роботи створення символів.

Наукові дискусії щодо поліфунціональності реклами й маркетингу 
точаться не одне десятиліття. Проте, на наше переконання, дотепер не 
надано вагомості одному з ключових чинників просування — промоції, 
що є складовою частиною маркетингу й нині не тільки заохочує спо-
живачів звернути увагу на потрібні товари та послуги, а й допомагає 
ефективно монетизувати контент, зокрема, завдяки інноваційним марке-
тинговим сервісам. Докладніше про це йтиметься у наступних розділах. 

Міждисциплінарним підходом до культурних індустрій вирізняється 
й модель Д. Тросбі. В основі її лежать концентровані кола, що містяться 
одне в одному. В центральному знаходяться різні види мистецтв, що по-
требують фінансової підтримки через найменший рівень комерціаліза-
ції. Цей рівень поступово зростає в інших колах. Кінцевим результатом 
культурного виробництва є культурний продукт, в основі якого лежить 
креативна діяльність індивідів — конкретних виробників (творців) або 
їхнього колективу, що створюють ідею, а потім розробляють технологію 
її втілення у вигляді матеріального носія символічного контенту, послу-
ги чи самої технології (зокрема, й гуманітарної) й провадять у серійне 
виробництво з метою отримання прибутку. До креативних індустрій за 
моделлю Д. Тросбі належать реклама, архітектура, дизайн, фешнінду-
стрії — тобто ті сектори, вартість яких визначається в першу чергу 
утилітарною цінністю, а не культурною [493, с. 147]. 

Щодо термінологічного апарату «культурних індустрій» теж не 
існує усталених правил. Бізнес-аналітики, на думку Д. Хезмондал-
ша, часто застосовують термін «індустрія розваг», особливо в США. 
Нерідко терміни «культурні індустрії» й «медійні індустрії» викори-
стовують як взаємозамінні…але, без сумнівів, науковці й політики 
найчастіше користуються терміном «креативні індустрії» [357, 32].
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Вперше поняття «креативні індустрії» зафіксовано у низці доку-
ментів щодо економічної і культурної розбудови державної політики 
Великобританії в 1998 р. Маніфест впровадження креативної еко-
номіки уряду Т. Блера — Creative industries mapping document — 
перший офіційний документ, де визначено перелік креативних інду-
стрій. У ньому зазначені реклама, твори мистецтва та антикваріат, 
архітектура, ремесла, дизайн, мода, фільми, комп’ютерні та відеоі-
гри, музична індустрія, виконавчі мистецтва, видавництво, програмне 
забезпечення, телебачення та радіомовлення. У наступних докумен-
тах 2001 р. здійснено перегляд та розширення переліку креативних 
індустрій, зокрема, розташовано у порядку зайнятості населення в 
них. Це — програмне забезпечення та комп’ютерний сервіс, видав-
ництво, музична індустрія, телебачення та рідіомовлення, реклама, 
дизайн, виконавчі мистецтва, фільми та відеоіндустрія і т.д. [437]. 

Українські науковці, серед яких О. Барзилович, З. Григорова, 
Л. Пунчак, А. Сухоруков, О. Сухорукова, І. Шевченко, креативни-
ми індустріями називають галузі, в яких використовується максимум 
творчої праці, а результатом діяльності є продукція з високою часткою 
символічної цінності, яка капіталізується за рахунок експлуатації інте-
лектуальної власності. До них належать і ЗМІ, які у даний час мають 
високу норму дохідності і є привабливими для нововведень. Культура 
також поступово стає креативною індустрією, і це ознака формування 
постіндустріального суспільства. Культура за допомогою ЗМІ розпо-
всюджує соціальні сенси, котрі являють собою необхідні суспільству 
блага, і попит на них зростає... Отже, креативними галузями вважа-
ються всі медіаіндустрії, цифрова платформа, програмні продукти, 
виробництво знань і деякі інші галузі. Креативні галузі широко ви-
користовують науку й освіту, забезпечують дифузію інновацій. Їхній 
розвиток формує креативний клас, представники якого вирізняються 
широкою диференціацією доходів від творчої діяльності [242, с. 10]. 

Індустрія телебачення займає одну з провідних позицій щодо зай-
нятості населення, а значить і виконує вагому роль у виробництві 
ВВП на душу населення. Підприємницька діяльність торкається всіх 
сфер і суб’єктів господарювання, зокрема, телемовців, рекламодав-
ців, різноманітних дистриб’юторів, операторів телекомунікацій, про-
вайдерів програмних послуг, операторів мобільного зв’язку тощо. 
Телевізійна галузь є важливим елементом ключових культурних 
індустрій як сумарного продукту креативної, інтелектуальної і під-
приємницької діяльності. Креативність стає незамінним ресурсом та 
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інноваційним інструментом соціальної й економічної трансформації 
не тільки на національному, а й на глобальному рівні.

Багато дискусій науковців різних медіашкіл і напрямів торкали-
ся підприємницької економічної діяльності медіа, зокрема взаємодії 
виробників медіапродукції, споживачів і рекламодавців. Питання, 
що чи хто є головним продуктом ЗМІ, тривалий час було дискусій-
ним. Процес наділення аудиторії властивостей товару, так званої 
комодифікації, надав медіагалузі ознак капіталістичної ринкової 
економіки. Основою такої економіки є максимізація прибутків, якої 
можна досягти завдяки максимізації аудиторії.

Думку про те, що аудиторія стає товаром «commodity», одним 
із перших висловив американський дослідник Д. Смайт ще в кін-
ці 1970-их. «Контент масмедіа використовується для конструювання 
ауди торії; рекламодавці платять ЗМІ за послуги надання доступу до 
цієї аудиторії; в результаті саме аудиторія доставляється рекламодав-
цям. Зміст ЗМІ у зв’язку з цим стає способом привернути аудиторію, 
відповідно, робота зі створення аудиторії (audience labor) є головним 
продуктом ЗМІ». Теорія Д. Смайта апелює до відомої тріади ЗМІ, 
аудиторії й рекламодавців [51, с. 31]. 

Опонентами Д. Смайта виступали М. Хоркхаймер і Т. Адорно, 
які піддавали критиці принципи комодифікації. Ці процеси вони 
вважали негативними, адже поняттям «культурна індустрія» наголо-
шувалось на непорушності «елітарності» як форми сприйняття мис-
тецтва та культури в суспільстві. Соціологи Франктфурської школи 
вважали, що для капіталістичного устрою економіки ЗМІ важливі як 
виробники ідеологічно насичених товарів. Вони наголошували, що 
створення і виробництво масової аудиторії є однією з головних пріо-
ритетів медіапідприємств в умовах капіталістичної економіки. 

Д. Смайт це протиріччя пояснював тим, що багато дослідників 
Франкфуртської школи аналізували ранній індустріальний період, 
тому їхні уявлення про політичний вплив, як головний продукт 
медіагалузі, обмежувалися працями домонополістичного капіталіз-
му. В умовах більш розвинутого капіталістичного ринку ЗМІ мають 
і інше призначення — управління споживчим попитом, об’єднуючи 
тріаду: реклама, маркетинг та масмедіа. 

Наукову полеміку щодо класичного трикутника «ЗМІ – ауди-
торія — рекламодавці» поглибив один із видатних медіаекспертів 
XX ст. Р. Пікард у праці «Медіаекономікс. Концепції і проблеми». 
В ній учений сформулював саме поняття медіаринку як подвійного 
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ринку товарів і послуг. На цьому ринку товари представлені змістом, 
тобто упаковані разом з інформацією, думками і розвагами, а в якості 
послуги виступає організація, представлена ЗМІ, яка надає рекламо-
давцям доступ до аудиторії [482, с. 18; 21].

Це дало поштовх для подальшого теоретичного осмислення еко-
номічних особливостей, аналізу й розуміння законів медіаекономіки 
різноманітних індустрій ЗМІ та медіаіндустрії в цілому. Так, праця 
Р. Колінза, Н. Гарнема, Г. Локслі «Економікс телебачення. Приклад 
Великобританії» дає відповіді на питання взаємодій ринків реклами 
і змісту, попиту й пропозиції, ефективних й оптимальних кроків ве-
дення бізнесу [436, с. 23].

Концепція Н. Гарнема полягає в тому, що ЗМІ, на його думку, 
належать до сфери культури, як галузі матеріального капіталістич-
ного виробництва, і сфери виробництва ідеології та ідей. Відповідно, 
надприбуток завдяки діяльності ЗМІ має дві сторони — економічний 
надприбуток для подальшої діяльності на ринку й ідеологічний при-
буток у тій галузі, де діють ЗМІ. Важливі сектори масової культури 
поєднані великою кількістю зв’язків, але конкурують один із одним 
за такими чинниками, як обмежений обсяг прибутків, що надходять 
від споживачів; обмежений обсяг рекламних прибутків; обмежений 
вільний час аудиторії; обмежений ринок творчої і технічної робочої 
сили. Таким чином, на переконання Н. Гарнема, в економічній галузі 
результат ЗМІ неможливо оцінювати тільки за обсягом затрачених 
ресурсів і прибутку. Слід також враховувати культурний (ідеологіч-
ний) надприбуток, що виникає в процесі відтворення ЗМІ пануючих 
ідеологій і цінностей [436, с. 23].

Концепція П. Голдінга й Г. Мердока заснована на цілісному істо-
ричному підході до медіаіндустрії й об’єднує різноманітні вчення 
економічних дисциплін. До економічних аспектів вони включають 
такі важливі «нематеріальні» питання, як суспільне благо, рівність, 
справедливість і теж наголошують на перетворення ЗМІ в промисло-
ву індустрію, що націлена на виробництво образів і символів, за до-
помогою яких аудиторія опановує й осмислює світ і явища дійсності. 
Тому вони роблять висновок, що це призведе до впливу великих кор-
порацій на розмаїття виготовленого культурного продукту. І якщо 
з кількісної точки зору товарів ставатиме більше, всі вони будуть 
варіантами одних і тих самих тем чи образів [449, c. 79].

Г. Сащук зазначає, що з огляду інформаційної революції, під 
впливом процесів інформатизації змін зазнають усі сфери життєдіяль-
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ності, зокрема, культурологічний процес інформатизації суспільства. 
Вона стверджує, що «відмітною рисою інформаційної цивілізації є те, 
що темпи культурних змін, творчість нових соціальних і культурних 
форм у багато разів зростає. Новий інформаційний простір, якісно інше 
в культурному відношенні суспільне середовище потребує, крім іншо-
го, саме метафоричного, образно-символічного осмислення і виражен-
ня: «віртуальна реальність», «кібер-простір», «електронний фронтір», 
«електронна агора», «дигітальна культура» тощо [303, с. 119].

Українські науковці, серед яких О. Барзилович, З. Григорова, 
Л. Пунчак, А. Сухоруков, О. Сухорукова, І. Шевченко, узагаль-
нюють ознаки інформаційного суспільства й дають таке визначення: 
«інформаційним суспільством можна вважати суспільство, в якому 
переважаюча більшість працюючих зайнята виробництвом, перероб-
кою і реалізацією інформації [242, с. 6]. 

Для сучасної стадії розвитку інформаційного суспільства та по-
стіндустріальної економіки характерні такі риси [242, с. 6]: 

• залучення великих масивів інформації, насамперед, у вигляді 
знань, для економічного, науково-технічного, освітнього і соціокуль-
турного розвитку; 

• визнання суспільством стратегічної ролі ЗМІ, знань та ІКТ у за-
безпеченні національної безпеки держави; 

• зростання внеску інформаційно-комунікаційної сфери у ВВП; 
• широке використання інформаційних продуктів на основі розвит-

ку електронних ЗМІ, засобів телефонії, радіо, телебачення, мережі 
internet; 

• створення загального інформаційного простору з метою ефектив-
ної взаємодії людей, задоволення їхніх потреб в інформаційних по-
слугах; 

• розвиток електронної демократії за різними соціально-економіч-
ними напрямами, включаючи формування електронного уряду, циф-
рових ринків, електронних соціальних і господарських мереж. 

В Україні прийнято ряд законодавчих документів, що сприяють 
розвитку інформаційного суспільства, спрямовують і регулюють 
діяльність, зокрема, закони України «Про основні засади розвит-
ку інформаційного суспільства в Україні на 2007—2015 рр.», «Про 
телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про авторське право 
й суміжні права», «Про рекламу», «Про доступ до публічної інфор-
мації», «Про захист персональних даних», «Про електронний циф-
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ровий підпис», «Про суспільне телебачення і радіомовлення Украї-
ни» та ін. 

В «Загальних положеннях» Закону «Про основні засади розвитку 
ін-формаційного суспільства в Україні на 2007—2015 рр.» вказано, 
що одним із головних пріоритетів є прагнення побудувати орієнто-
ване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розви-
ток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і 
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 
людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспіль-
ному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [269]. 

Разом із тим, в Законі окреслено проблеми, пов’язані з розбудо-
вою в Україні інформаційного суспільства, оскільки «порівняно із 
світовими тенденціями, ступінь розбудови інформаційного суспіль-
ства в нас є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям 
країни». Крім того, «склалися такі передумови, які вимагають при-
скореного розвитку інформаційного суспільства в Україні. Насампе-
ред це пов’язано із соціально-економічною нерівністю, яка виникає 
між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, внаслідок 
суттєвої різниці в темпах зростання обсягів та номенклатури товарів 
і послуг, які виробляються та надаються за допомогою ІКТ. Така 
нерівність негативно впливає на конкурентоспроможність країн і 
життєвий рівень людей» [269].

«Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в 
Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використан-
ня сучасних ІТ можливостей створювати інформацію і знання, ко-
ристуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати 
послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи 
якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни». Досягнен-
ня цих завдань сприятиме підвищенню національної конкурентоспро-
можності за рахунок розвитку людського потенціалу, насамперед, у 
високоінтелектуальних сферах праці, а також розширенню експорт-
ного потенціалу ІКТ-індустрії України. 

Також це дасть змогу «поліпшити життєвий рівень населення 
завдяки економічному зростанню, забезпеченню прав і свобод лю-
дини, наданню рівного якісного доступу до інформації, освіти, по-
слуг закладів охорони здоров’я та адміністративних послуг органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, створенню 
нових робочих місць і розширенню можливостей щодо працевлашту-
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вання громадян, забезпеченню соціального захисту вразливих верств 
населення, зокрема, людей, що потребують соціальної допомоги та 
реабілітації, сприятиме становленню відкритого демократичного су-
спільства [269].

Отже, телевізійна галузь є однією із ключових складників куль-
турних креативних індустрій, які є частиною інформаційного постін-
дустріального суспільства й дифузійно забезпечують рентабельність 
медіапродуктів у результаті застосування креативних, творчих, інте-
лектуальних та матеріальних ресурсів. Медіагалузь стає високопри-
бутковою за рахунок впровадження інформаційних і комунікаційних 
технологій та програмного забезпечення, а культура за допомогою 
ЗМІ сприяє поширенню соціальних сенсів, необхідних суспільству. 
Таким чином створюється синергійний високоякісний інтелектуаль-
ний продукт із високотехнологічним інформаційним базисом і неор-
динарною інноваційною креативною діяльністю ЗМІ.

1.2. Сутність, детермінанти, історичні етапи та основні 
концепції розвитку менеджменту телевізійної галузі

Термін «менеджмент» з’явився разом із поняттям «ринкова еко-
номіка» наприкінці XIX початку XX століття. Розподіл ресурсів у 
ринковій економіці визначається на основі попиту і пропозиції. Ба-
жано, щоб ці аспекти були урівноваженими, адже від них залежатиме 
капіталізація як медіагалузі, так і окремого медіапідприємства. Крім 
того, що економічна діяльність в умовах обмеженої кількості ресур-
сів має бути прибутковою, вона повинна мати ще й розгалуджену 
систему управлінської структури, однією з яких є економіка управ-
ління. Ця частина економіки стосується як різноманітних управлін-
ських процесів конкретного суб’єкта господарської діяльності, так і 
галузі в цілому, тобто орієнтується більше на мікроекономіку, хоча 
потребує й макроекономічних знань. 

Термін «менеджмент» (з англ. to ménage — керувати, завідувати; 
manager — керівник, завідувач, management — управління) впродовж 
останніх 20—30-ти рр. стрімко набирає популярності на українських 
теренах й функціонує на українському медіаринку. Проте плутанина 
в межах його застосування й використання трапляється й нині. Хоча 
за своєю сутністю поняття «управління» й «менеджмент» можна вва-
жати синонімами, проте термін «управління» ширший в застосуван-
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ні. Одні науковці  вважають дефініції «менеджмент» і «управління» 
синонімами, другі схильні розділяти їх. Співвідношення менеджмен-
ту й лідерства, соціальних і економічних аспектів у менеджменті теж 
є одними із полемічних дискурсів сьогодення.

Українські науковці-економісти Л. Білецька, О. Білецький, В. Са-
вич поняття менеджмент (англ. ménage — управляти) трактують як 
науку про управління сучасним підприємством, установою, основним 
змістом якої є комплекс наукових принципів, методів стимулювання 
та організаційних важелів впливу на дії людей, використання різ-
номанітних ресурсів із метою досягнення тактичних і стратегічних 
цілей організації [27, с. 511].

Українські дослідники О. Кузьмін, О. Мельник та Н. Петри-
шин визначають поняття «менеджмент» як сукупність принципів, 
методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, устано-
вами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефектив-
ності виробництва й збільшення прибутку. Із функціональних пози-
цій менеджмент — це процес планування, організації, мотивування, 
контролювання та регулювання, необхідний для формування та 
досягнення цілей організації. За напрямом здійснення функцій ці 
науковці менеджмент поділяють на такі види: виробничий, що пе-
редбачає створення комплексної системи виробництва й забезпечення 
певного рівня прибутковості; фінансовий, орієнтований на форму-
вання системи залучення, розподілу й використання ресурсів; мар-
кетинговий, спрямований на задоволення потреб споживачів шляхом 
створення і пропонування відповідних товарів та послуг [189, с. 6]. 

Згідно з Ю. Шаровим та Т. Кравцовою, менеджмент — це про-
фесійне управління сучасною організацією в умовах ринкової конку-
рентної економіки, орієнтований на постійне удосконалення діяль-
ності організації на основі інноваційних підходів [117, с. 383]. 

О. Мідюк, Л. Горьканова розмежовують поняття управління й ме-
неджмент. Під управнінням вони розуміють сукупність процесів, що 
забезпечують підтримку системи у відповідному стані і (або) перена-
лаштування її в найдоцільніший життєвий стан організації шляхом 
розробки й реалізації цілеспрямованих дій. До управлінського впли-
ву належать збір, передача й обробка необхідної інформації, прий-
няття рішень. Управлінський вплив — це завжди вплив на об’єкт 
управління, направлений на досягнення мети управління. Відповід-
но, результатом управлінця є управлінське рішення, в основі якого 
лежить ціль (цілепокладання) [222].

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ
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На їхню думку, менеджмент — це поняття, що застосовується 
до людей, колективів і організацій. Менеджмент — галузь знань і 
професійної діяльності, що направлені на формування і забезпечен-
ня досягнення мети організації шляхом раціонального використання 
ресурсів. Вони виділяють загальний або генеральний менеджмент і 
функціональний (спеціальний). Перший полягає в управлінні діяль-
ності організації в цілому або її самостійних господарських ланок 
(профіт-центрів), другий — в управлінні певними сферами діяльності 
організації або її ланок (управління маркетингом, інноваціями, пер-
соналом). В будь-якій організації загальний і функціональний менед-
жмент (генералісти і спеціалісти) існують в органічній єдності [222]. 

Те, що поняття «управління» ширше за «менеджмент», може-
мо з’ясувати з тлумачного словника української мови. Визначення 
дефініції «управляти» означає: 1) спрямовувати діяльність, роботу 
кого-, чого-небудь, бути на чолі когось, чогось, керувати; 2) кори-
стуючись кермом та іншими регулюючими пристроями, спрямовува-
ти рух, хід, роботу чого-небудь; спрямовувати хід якогось процесу, 
впливати на розвиток, стан чого-небудь [6].

В. Зігерт дає наступне визначення: «Управління – таке керівництво 
людьми і таке використання засобів, яке дозволяє виконувати завдан-
ня гуманним, економічним і раціональним шляхами» [132, с. 6].

Науковці О. Кузьмін, О. Мельник, Н. Петришин впевнені, що 
між цими поняттями є відмінності, але погоджуються з тим, що «ме-
неджмент» вужче за «управління». На їхню думку, «управління – 
цілеспрямована дія на об’єкт із метою впливу на його стан або по-
ведінку у зв’язку зі зміною обставин». За їхньою версією, управляти 
можна автомобілем, конвеєром, комп’ютерними мережами, людьми 
тощо. Менеджмент є різновидом управління і передбачає управління 
людьми (працівниками, колективом працівників, групами, організа-
цією та ін.) та цілеспрямований вплив на них задля виконання по-
ставлених завдань і досягнення цілей [189, с. 6]. 

Поділяють їхню думку щодо менеджменту як управління виклю-
чно людьми й автори «Тлумачного словника фінансових термінів». 
Вони дають таке визначення: «менеджмент — управління виробни-
цтвом — наука про управління людськими відносинами в процесі 
виробничо-збутової діяльності і взаємозв’язків споживачів з вироб-
никами» [337].

Гуру менеджменту Пітер Друкер вважає, що «менеджмент – це специ-
фічна й визначальна структура всіх і кожної організації» [111, с. 6].
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Великий словник іншомовних слів апелює до менеджменту (англ. 
managеment «управління») як сукупності методів управління виробни-
цтвом і збутом; керівного складу фірми, підприємства [36, с. 391]. Су-
часний словник-мінімум іншомовних слів тлумачить так: «Менеджмент 
(англ. — керування, організація) — сукупність сучасних засобів, ме-
тодів, форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підви-
щення їхньої ефективності і збільшення прибутку» [320, с. 399].

Дослідник О. Орлов визначає менеджмент як процес управління 
зі всіма його функціями, методами і засобами. Процес менеджменту 
передбачає виконання таких функцій, як прогнозування, плануван-
ня, створення організаційних структур, координація, стимулювання 
(мотивація) діяльності, контроль і аналіз. Для реалізації функцій 
застосовують різноманітні методи, наприклад, статистичні, експерт-
ні тощо. При цьому можуть використовува-тись відповідні технічні 
засоби — комп’ютери, програмні продукти, інтернет, засоби зв’язку 
тощо [220, с. 9].

Український учений В. Федоренко менеджмент розглядає як склад-
не соціально-економічне явище і вважає його управлінською наукою. А 
формування сучасної системи ринкових відносин, процеси глобалізації 
підприємства вимагають досягнення нової системи управління, тому 
управлінська діяльність є одним із найважливіших чинників функціо-
нування й розвитку підприємницьких структур [349, с. 3].

Наші думки з цього приводу відрізняються від загальноприйнятих 
точок зору. Справа не в тому, що управляти, тобто керувати, можна 
як кимось, так і чимось, а в тому, що будь-якими процесами чи прис-
троями управляти можна опосередковано або безпосередньо. Якщо 
опосередковано — тоді цей процес називатиметься менеджментом, 
адже менеджер опосередковано керує сучасним підприємством, вико-
ристовуючи як людські, так і матеріальні, інформаційні та інші ресур-
си для максимального досягнення мети й отримання прибутку. Якщо 
це робити безпосередньо, тоді й водій власного авто може бути управ-
лінцем власної автівки, а керування автомобілем буде управлінням. 

Наукові дискусії щодо розмежування понять «менеджмент» і «біз-
нес» теж тривали довгий час. Історично так склалося, що термін «ме-
неджмент» набув негативного відтінку через ототожнення з бізнесом, 
який в роки Великої депресії 30-их рр. вважався ворожим. Тому в 
цілях політкоректності, щоб його не плутали з менеджментом біз-
несу, термін «менеджмент у суспільному секторі» було замінено на 
«державне управління». Відтоді йде це розмежування понять.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ
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Після другої Світової війни, у 50-х роках, тенденції змінились, і 
слово «менеджмент», яке більшість асоціювала з терміном «бізнес», 
знову стало популярним і для комерційних, і для некомерційних ор-
ганізацій. Тому можна стверджувати, що «менеджмент» і «менед-
жмент бізнесу» — ідентичні поняття. 

Багато науковців «менеджмент» ототожнюють із бізнесом. П. Дру-
кер у праці «Менеджмент XXI ст.» наводить багато прикладів засто-
сування поняття «менеджмент бізнесу» аж до 80-х років XX ст. За 
його прогнозами у XXI cт. сектором зростання в розвинених країнах 
буде не «бізнес», тобто не організована економічна діяльність, а — 
ймовірніше — некомерційний суспільний сектор [111, с. 6].

До 80-их рр. ХХ ст. інформація не розглядалася ученими як обме-
жений та вартісний ресурс, а виробництво медіапродукції тривалий 
час не вважалося бізнесом. Загальні теоретичні підходи економічних 
концепціій до медіа першим почав застосовувати Роберт Пікард. Його 
вважають одним із основоположників медіаекономіки як науки. Завдя-
ки медіаекономіці науковці почали вивчати ЗМІ як окрему галузь рин-
кового господарства, а також умови та елементи медіавиробництва. З 
бурхливим розвитком реклами в кінці 70-их рр. XX ст. медіа вдалося 
досягти інтенсивного розвитку, зокрема, й завдяки вивченню впливів 
реклами на споживача. Проте дослідження медіатоварів, загалом 
медіаіндустрії залишались малочисленними, поодинокими. 

Р. Пікард медіаекономіку визначає як галузь науки, що вивчає, 
яким чином медіаоператори, використовуючи ресурси виробництва, 
задовольняють інформаційні та розважальні потреби і бажання спо-
живчої аудиторії, рекламодавців, суспільства. На його думку, медіа-
економіка досліджує фактори, що впливають на виробництво медіа-
продуктів, а також на їхній розподіл та споживання. Ми поділяємо 
думку вченого, що медіаекономіка застосовує економічний інстру-
ментарій до медіаіндустрії та медіапідприємств, і за його допомогою 
з’ясовує, яким чином економічний, регулятивний та фінансовий тиск 
скеровує та обмежує активність, а також впливає на динаміку медіа-
ринку [482, с. 136]. 

Роберт Пікард класифікує дослідження медіаекономіки на: 
 ▶ мікроекономічні — охоплюють процеси медіапідприємств та 

споживачів з погляду економіки та менеджменту;
 ▶ макроекономічні — вивчають тенденції розвитку медіагалузі 

на рівні держави під впливом політики, законодавства та загально-
економічних факторів;
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 ▶ метарівневі — дослідження стосуються «публічної еконо-
міки», зокрема, питань концентрації та монополізації медіагалузі, 
культурних ефектів, суспільних процесів на фоні трансформації про-
мислової економіки в інформаційну.

Американські вчені А. Александер й С. Вільдман теж зазначають, 
що медіаекономіка об’єднує принципи медіа та масових комунікацій 
із врахуванням і застосуванням економічних принципів до медіапід-
приємств. Тому питання свободи слова, доступу до медіа, впливу 
реклами, медіаконтенту та інші потребують, в тому числі, й економіч-
них досліджень [417, с. 335]. 

Дослідниця О Вартанова пропонує «розглядати менеджмент ЗМІ 
як комплексну галузь, до якої належать процес прийняття рішень на 
макро- й мікроекономічному рівні для забезпечення ефективного функ-
ціонування ЗМК одночасно як економічного, так і соціального інсти-
тутів, а також для ефективного функціонування окремих фірм» [53].

О. Вартанова виділяє два напрями медіаменеджменту. Управлін-
ня підприємствами ЗМІ як соціальною системою — мікрорівень, що 
передбачає діяльність людей, які приймають рішення і досягають ба-
жаного результату. Головна мета такого управління — формування 
рамок для інформаційних потоків у середині суспільства і діяльність 
ЗМІ як індустрії утримання в цілісній системі інститутів держави. 
Законодавча діяльність на рівні антимонопольного закону, регулю-
вання доступу до інформації, форми економічної підтримки ЗМІ є 
інструментами мікрорівня [53].

На макрорівні медіаполітика спрямована на підтримку економічної 
конкуренції, наприклад, як в США, економічної й технологічної моно-
полій суспільного мовлення, як в країнах Західної Європи. Управлін-
ня підприємствами ЗМІ на мікрорівні полягає в традиційному підході 
щодо менеджменту як управління виробництвом із метою підвищен-
ня його ефективності та збільшення прибутку. Тут враховуються, в 
першу чергу, економічні мотиви в діяльності ЗМІ. І тоді здається, 
що відмінностей між управлінням будь-якими компаніями взагалі й 
медіафірмами немає. Але дослідниця підкреслює, що це неправильно, 
адже виготовляючи два товари — медіаконтент й аудиторію — для 
реалізації на різних ринках (аудиторія й рекламо давці), підприємства 
ЗМІ потребують складніших управлінських підходів, що враховують 
специфіку таких різних ринків «реалізації». Відмінність базується 
на головній економічній особливості ЗМК — принципі моделювання 
ауди торії для подальшого надання доступу до неї рекламодавцям [53].

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
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Зазвичай у багатьох наукових дискурсах вчені розділяють соціальні 
й економічні аспекти медіаіндустрії. Одні вважають, що ЗМІ, зокрема, 
й новітні, продовжують формувати «порядок денний» громадян. Незва-
жаю чи на стрімкий розвиток веба й інтернет-ресурсів в умовах роз вине них 
медіаринків, основні традиційні гравці, а особливо телебачен ня, зав дяки 
аудіовізуальній специфіці, продовжують бути апологетами мо раль них 
цінностей, інституцієями, що формують світоглядні позиції су спіль ства, 
потужно допомагають обирати уряд, президента у будь-якій країні світу. 
Другі — зосереджені на медіа, як потужному інстру мен ті рин кової еко-
номіки зі своїми мікро- й макроекономічними законами. Вони вважають, 
що ЗМІ націлені на масову аудиторію, а збут і споживан ня медіапродук-
ції є процесами ринкових механізмів на основі цієї аудиторії.

Науковиця О. Вартанова стверджує, що «обидва підходи не існу-
ють один без одного завдяки природі медіаіндустрії як подвоєного 
ринку товарів і послуг. До того ж найважливішим товаром, який ви-
готовляє медіаіндустрія, стає аудиторія, яка «продається» або рекла-
модавцям (в умовах развинутих ринкових економік), або політикам 
(в умовах авторитарних суспільств)» [53].

Вона розглядає «менеджмент ЗМІ як комплексну сферу, до якої 
належить процес прийняття рішень на макро- і мікроекономічному 
рівнях для забезпечення ефективного функціонування ЗМІ одночас-
но і як економічного, і як соціального інститутів, а також для ефек-
тивного функціонування окремих фірм» [53]. 

Мікс понять макро- й мікроекономіки, як теорії ринкової органі-
зації суспільного виробництва, до якої входять макро- й мікроеко-
номіка, об’єднує наука економікс [431, с. 45].

Економіка телебачення належить до царини медіаекономіки і є 
її одним із найприбутковіших секторів. «Економічна природа теле-
бачення у зв’язку з глобалізаційними процесами змінюється і пере-
творює його із наймасовішого ЗМІ в нішове й спеціалізоване, при 
цьому частка платних телепослуг значно збільшується», — констатує 
дослідниця О. Вартанова.

Від інших галузей економіки медіаіндустрія відрізняється такими 
чинниками [52, с. 48]: 

 ▶ рівнем впливу на політичне, соціальне й культурне життя су-
спільства в цілому; 

 ▶ впливом, завдяки якому продукти, що виробляються інду-
стрією ЗМІ, спричиняють на формування відносин, віри й цінностей 
окремих індивідів;



37

 ▶ подвоєним характером ринку ЗМІ, який одночасно виготов-
ляє і товари — контент для аудиторії, і послуги — організацію до-
ступу рекламодавців до необхідних для них (цільових) аудиторій;

 ▶ наслідками, що створюють на медіаринку олігополістичні і 
монополістичні структури для демократичного функціонування су-
спільних систем, для «ринку ідей»;

 ▶ природою товару ЗМІ — змісту (контенту), що є «суспіль-
ним товаром» і який використовується для задоволення як суспіль-
них, так і індивідуальних потреб; 

 ▶ обсягом ресурсів — гроші і час, які витрачає аудиторія на 
їхнє споживання.

Нині на медіапідприємстві власник медіабізнесу вкладає свій капітал 
у реалізацію свого плану з випуску того чи іншого виду медіапродукції й 
наймає менеджера, який має успішно впровадити його ідею та виконати 
всі бізнес-процеси, пов’язані з виробництвом. Але всі ризики й відпо-
відальність, пов’язані із втіленням і впровадженням свого бізнес-плану, 
несе бізнесмен (власник фірми). Менеджер є такою ж найманою осо бою, 
як інший працівник будь-якої структури і несе відповідальність за впро-
вадження ефективних бізнес-процесів на підприємстві для випуску кон-
курентоздатної продукції та диверсифікації прибутків для орга нізації, 
якою розпоряджається власник (бізнесмен). Тому, зазвичай, менеджер 
навіть найвищої ланки – це найманий працівник, а не власник бізнесу. 

На невеликих підприємствах, звичайно, власник фірми може бути 
і менеджером, і керівником багатьох структур. Але для медіабізнесу, 
це не притаманно. Проте юридичний складник останньої доктрини 
ведення бізнесу зміщується в бік пріоритетності менеджменту від-
носно власника. У разі незадовільного ведення бізнесу власник має 
підкоритися рішенню топменеджменту задля забезпечення прибут-
ковості організації. Загальновідомий факт, коли американський під-
приємець, один із засновників корпорації «Apple» Стівен Джобс був 
звільнений Радою директорів із власної компанії через невміле ве-
дення бізнесу, яке могло призвести до збитковості. До Білла Гейтса 
теж були застосовані санкції стосовно монополізації ринку IT-техно-
логій. На великих підприємствах, а також в організаціях державної 
ваги думка суспільства або держави може бути визначальною віднос-
но власника, який стоїть на шляху менеджменту.

Парадигма сучасного менеджменту стрімко змінюється й для ефек-
тивного управління організацією, зокрема, і медіапідприємством, ме-
неджеру необхідні нові інструменти впливу на колектив. Працівни-
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ки в сучасних умовах мають довіряти керівникові і визнавати його 
лідерські якості, тільки за таких умов найнятий менеджер матиме 
опосередкований мотиваційний вплив на підопічних по роботі.

Дискусії щодо відмінностей у трактуванні лідерства й менеджмен-
ту, бізнесу й менеджменту точаться в працях теоретиків і практиків 
бізнесу. Ці проблеми вивчали Р. Бренсон, Р. Дафт, П. Друкер, 
М. Рибаков, Т. Робінс, Д. Трейсі, В. Ворошилов, Б. Шефер та ін. 

Р. Дафт говорить, що лідер — це «душа», переважання душев-
них, емоційних якостей. Йому притаманні такі риси, як мрійництво, 
небайдужість, творчість, гнучкість, уміння надихати людей, новатор-
ство, рішучість, уява, схильність до експериментів, ініціатива у здій-
сненні змін, особиста влада. Менеджер — це «розум», переважання 
раціональності і реалістичності. Його характеризують такі якості, 
як раціональність, схильність давати поради, наполегливість, умін-
ня вирішувати проблеми, аналітичний склад мислення, застосування 
структурного підходу, обережність, владність, уміння стабілізувати 
ситуацію, посадова влада [100, с. 573].

Практик М. Рибаков розглядає менеджмент із позицій топменед-
жера і власника бізнесу, який має бути людиною, яка надихає і на-
водить порядок у бізнесі [297, с. 19].

Продовжують тривати дискусії науковців і щодо відмінностей 
медіаменеджменту, журналістського менеджменту від інших видів 
управлінння, а також маркетингових аспектів медіаіндустрії.

Науковець В. Ворошилов стверджує, що журналістський менед-
жмент — це не тільки управління фінансами й бізнесом у редакцій-
них колективах, а ширше поняття науки й мистецтва керівництва. 
Ме неджмент — з одного боку, сукупність принципів, методів, засо-
бів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефек-
тивності й зростання прибутку, а з іншого — наука управління люд-
ськими відносинами в процесі виробничої діяльності колективу під 
час взаємозв’язків споживачів із виробниками. Він уточнює, що до 
менеджменту ЗМІ можна віднести сукупність принципів, методів, 
засобів і форм підготовки і випуску продукції ЗМІ (з метою задо-
волення потреб масової аудиторії й отримання прибутку) і науку 
управління людськими відносинами у процесі виробничої діяльності 
колективу ЗМІ, а також під час взаємозв’язків з інфраструктурою 
журналістики й споживачами інформації [66, с. 453].

Маркетинг медіа порівняно нове явище в українських засобах ма-
сової інформації, проте він має великі перспективи у різноманітних 
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сферах медіасуспільства. На сучасному етапі розвитку українського 
медіапростору маркетинг є особливо важливим як для традиційних, 
так і для онлайнових ЗМІ, оскільки його роль в управлінні медіа-
компаніями постійно зростає, відбувається формування якісно нових 
стосунків між виробниками та споживачами, у середовищі конку-
рентів, підходах до закупівлі та виробництві медіатоварів, стратегіч-
них питаннях планування й програмування медіапродукції, брендин-
га, мерчандайзингу, вивченні аудиторії.

Менеджмент — міждисциплінарна наука, що тісно взаємодіє з 
ме діаекономікою, маркетингом, психологією. Сьогодні важливо ро-
зу міти синергію багатьох нових концептів менеджменту й понять 
економіки — від ринкової до економіки знань, емоційного капіталу. 
Нині слід навчитися інтегровано й структуровано керувати проце-
сами не тільки в нелінійному середовищі фірм і організацій, а й у 
мережевому суспільстві індивідуалів і штучного інтелекту, про що 
зазначав класик П. Друкер. У такому ф’южнсередовищі, де відбу-
вається змішування стилів, напрямів, технологій, лідер-менеджер 
має спиратися не на систему, а брати повну відповідальність на себе.

Отже, медіаменеджмент — це опосередкований процес управлін-
ня людськими, матеріальними, інформаційними та іншими ресурсами 
відповідно до планування, виробництва та контролю бізнес-процесів 
медіапідприємства з метою досягнення ефективності й прибутковості.

Медіаменеджмент є складною динамічною соціально-економічною, 
організаційно-технологічною, інформаційно-комунікаційною си сте мою, 
завдяки якій здійснюється управління бізнес-процесами задля ефектив-
ного функціонування медіапідприємств. Менеджмент телевізійної галузі 
виступає одним із складників медіаменеджменту на зразок ра дійного, 
менеджменту видавничої галузі, менеджменту новітніх ме діа тощо. Його 
визначення тотожне медіаменеджменту, адже в такому аспекті телевізій-
не підприємство виступає об’єктом управління телевізійної й загалом 
медіагалузі. Суб’єктами медіаменеджменту є різноманітні управлінські 
інституції, юридичні організації, фізичні особи, медіапідприємства, які 
реалізують функції управління на різних рівнях відповідно до перма-
нентних змін новітніх технологій та технічних засобів.

Якщо розглядати медіаменеджмент як динамічну систему, що охо-
плює одразу два поняття — медіа і менеджмент — де медіа окреслює 
середовище й конкретизує напрям другого, а менеджмент є фундамен-
том, основою, домінантою цих категорій, то менеджмент телевізійної 
галузі також слід розглядати, як складники, що підпорядковані один 
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одному, тобто телевізійна галузь визначає й деталізує менеджмент, а 
менеджмент — узагальнює та є підґрунтям цих термінів. 

Серед наукової спільноти теорії медіаменеджменту, зокрема, 
А. Альбаррана, О. Вартанової, С. Гуткевича, В. Рульєва, В. Федо-
ренка, К. Фінка, прийнято орієнтуватися на різні методологічні 
осно ви щодо ресурсного підходів — структурного, територіального, 
лінгвістичного й нелінгвістичного, технологічного, освітнього, ре-
гламентаційного, суспільного, комунікаційного. У нашій праці роз-
глядається територіальний підхід, що полягає у вивченні показників 
мотиваційних переваг аудиторії щодо рейтингів, частки медіаринку, 
створення профілю аудиторії тощо. Ми сприратимемося на структур-
ний підхід, що полягає у поділі медіа, зокрема, телевізійної галузі, на 
різноманітні категорії. Приміром, телепідприємства можна диферен-
ціювати за територією (загальнонаціональні, регіональні, місцеві), 
формою власності (комерційні, суспільні, державні), за технологією 
(традиційні, новітні). Також у роботі буде частково вико ристано тех-
нологічну парадигму, що передбачає вивчення баз і банків даних, 
технологій їх створення, взаємодію, використання мереж інформа-
ційно-комунікаційних технологій і систем різноманітних фірм, орга-
нізацій, провайдерських послуг на основі колаборації.

У роботі буде проаналізовано лінгвістичний і нелінгвістичний ме тоди 
як сукупність дискурсу (медіатекстів) відповідно до їхнього впливу на 
індивідуальну й масову свідомість. Розглядається й ресурсний підхід з 
точки зору медіа як специфічного ресурсу, що во лодіє політичними та 
ідеологічними інструментами й функціонує в медіапросторі людських 
інформаційно-комунікаційно зв’язків. Також відображено регламента-
ційний підхід, що визначається як сукупність інструментів відповідно 
до побудови й регламентації бізнес-процесів задля досягнення ефек-
тиності показників. Освітній підхід базується на впровадженні різ-
нобічних практичних навичок управлінської діяльності з точки зору 
розподілу ролей у колективі, зокрема, студентському, налагодженні 
інформаційно-комунікаційної парадигми, технологій. Комунікаційний 
підхід розглядається як утворення нових комунікаційно-організацій-
них структур, заснованих на основі конвергентності, кросмедійності 
та мультимедійності. Суспільний підхід відображає різні точки зору 
щодо різних переконань і поглядів у суспільному просторі, зокрема, й 
у дослідженнях медіаекспертів.

Необхідність в управлінській діяльності виникла ще в період 
становлення людського суспільства — в первісні часи, коли поста-
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вала потреба чоловікам організовувати полювання на диких тварин, а 
жін кам — вміло вести господарство. Проте ця діяльність була непо-
слідовною, без урахування досвіду попередників. «Тому немає підстав 
стверджувати, що менеджмент зародився в первісні часи. Навіть із 
розвитком людського суспільства (рабовласницький лад, феодальний 
тощо) обґрунтованих підходів і механізмів не існувало», — констатують 
українські науковці О. Кузьмін, О. Мельник, Н. Петришин [189, с. 27].

У людських спільнотах завжди присутнє управління. З появою 
писемності з’явились і дійшли до наших днів записи ділових людей, 
управлінців щодо проблем керування. Давньогрецький філософ Пла-
тон у багатьох працях розмірковував над питаннями ідеальної систе-
ми управління державою. Це були паростки менеджменту, цікаві й 
нинішньому поколінню. Італійський політичний мислитель і письмен-
ник Нікколо Макіавеллі у своїй відомій праці «Государь» зауважив, 
що задля великої ідеї зміцнення держави всі засоби виправдані. 

Великий вклад у менеджмент внесли полководці, генерали, які на 
полі бою перевіряли стратегії й методи управління. «Наука побеж-
дать» О. Суворова вчить сучасних менеджерів мистецтву запеклої 
боротьби з конкурентами.

Наступний історичний етап — розподіл праці під час будівництва 
палаців, кораблів, бойових укріплень, пірамід і заснування мануфак-
тур — став переломним в управлінні. Розподіл праці був запорукою 
основ виробництва XVI—XVIII ст. і сприяв поглибленню суспільно-
го розподілу праці й переходу з кількісного показника на якісний за 
допомогою механічного виробництва. 

Потреба в науковому підході до управлінської діяльності виникла 
наприкінці XIX — початку XX ст. й пов’язана з появою машинного 
виробництва. Родоначальником «наукового менеджменту» вва жають 
засновника наукової організації праці й менеджменту Фредеріка 
Уінслона Тейлора, який вперше у 1912 р. в доповіді конгресу США 
застосував поняття «менеджер» і «менеджмент» в їхньому сучасно-
му значенні. На візитівці він написав свою посаду як «консультант з 
питань менеджменту». Цим хотів продемонструвати потенційним спо-
живачам, що вони матимуть справу з чимось зовсім новим. Ф. У. Тей-
лор ще в 1884 р. вперше використав диференційовану систему оплати 
праці. Після представлення Ф. Тейлором в доповіді Конгресу США 
у 1912 р. терміну «науковий менеджмент» на прикладі некомерційної 
клініки «Мейо» й про сприяння науковому менджменту у вигляді кон-
сультацій, в Америці серйозно задумались про менеджмент [111, с. 4]. 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ



42

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

Таким чином, з утворенням великих підприємств, розвитком ма-
шинного виробництва фабрично-заводських відносин наприкінці 
XIX — на початку XX ст. назріла необхідність у створенні нової нау-
ки про ефективну організацію, планування і використання людських 
і матеріальних ресурсів. Виникла потреба у нових систематизованих 
знаннях з організації робочих процесів, створення ефективної систе-
ми мотивації працівників, обліку, контролю їхньої діяльності. Відтоді 
беруть початок наукові дослідження в галузі виробничо-господарської 
діяльності, механізмів та моделей керування підприємством.

Сучасний період розвитку менеджменту охоплює кінець XIX — 
початок XX століть. Опанування таких проблем менеджменту, як 
відстеження, аналіз, налагодження технологічних бізнес-процесів, 
людських та матеріальних ресурсів для підвищення продуктивності 
й ефективності виробництва покладено в основу досліджень багатьох 
науковців: А. Александер, О. Вартанова, С. Вільдман, Р. Дафт, 
П. Дру кер, О. Кузьмін, О. Мельник, О. Орлов, Р. Пікард, Н. Пе-
тришин, М. Рибаков, В. Федоренко та ін. 

Поняття «менеджмент» у значенні органу управління будь-якого 
підприємства, а особливо ділового, почали застосовувати в США. 
Під цим терміном розуміють як суспільне становище і владу, так і 
окрему дисципліну і галузь досліджень, як функції, так і людей, які 
їх виконують.

Підходи науковців щодо періодизації розвитку менеджменту де 
в чому відрізняються, але переважно схожі. Українські дослідники 
О. Кузьмін, О. Мельник, Н. Петришин виокремлюють шість основ-
них періодів, концепцій [189 с. 28—30]: 

 ▶ розвиток класичної школи управління щодо керування людь-
ми в процесі виробництва. Головне, на що необхідно було звернути 
увагу, так це на підвищення ефективності підприємства завдяки удо-
сконаленню виробничих процесів та операцій. Менеджерів насамперед 
хвилювали технічні підходи щодо машин, обладнання, всі види техно-
логій, а також управлінські знання методів виробничого планування, 
способів створення робочих місць, механізмів забезпечення робітників 
новими навичками, підвищення їхної кваліфікації. Тоді сформувалася 
школа наукового управління, «фордизм», класична (адміністратив-
на школа управління). До основних представників класичної школи 
менеджменту відносяться M. Weber/М. Вебер (теорія ідеальної бю-
рократії), F. Taylor /Ф. Тейлор (школа наукового менеджменту), 
A. Fayol/А.  Файоль (адміністративна школа управління);
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 ▶ формування управлінських механізмів на засадах розвитку 
людських стосунків. Відбулося зміщення акценту з фізичних мож-
ливостей у машинному виробництві на інтелект і психологічний по-
тенціал людей. Людина стала пріоритетним чинником виробничо-го-
сподарської діяльності. Багато уваги приділялося моральному та 
матеріальному заоохоченню працівників, їхній участі в управлінсь-
ких рішеннях, можливостям створення ієрархічної системи як виду 
заохочення. Це стимулювало виникнення і розвиток поведінкового 
напряму в менеджменті, яке пройшло шлях від «доктрини людських 
стосунків» (Дж. Мейо) до концепції «людських ресурсів» і «органі-
заційної поведінки» (А. Маслоу, Д. Грегор, Т. Левітт). Найвідоміші 
школи цього періоду 1930—1950 рр. — людських стосунків та по-
ведінкових наук. Найяскравішими представниками школи людських 
стосунків були М. П. Фоллетт та Дж.-Е. Мейо. Людський чинник 
став основним елементом ефективності управління. Мері Паркер 
Фоллет визначила управління виробництвом як «забезпечення ви-
конання робіт за допомогою інших осіб». Вона акцентувала саме на 
ролі особистості в ефективності виробництва, а не на самому вироб-
ництві. Пізніше (з 1950 р. — дотепер) сформувалася школа поведін-
кових наук, представниками якої стали К. Арджиріс, Р. Лайкерт, 
Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг та інші вчені-біхевіористи. Цей напря-
мок пропонував механізми формування колективів за психологічною 
сумісністю, налагодження міжособистісних стосунків, підвищення 
ефективності людських ресурсів тощо; 

 ▶ система управління, орієнтована на ринок (друга половина 
XX ст.). Цей процес пов’язаний з виникненням проблем перевиробни-
цтва. Тому повсякчас створюються управлінські школи, засновані на 
маркетингових концепціях урівноваження попиту й пропозиції, умов 
збуту, технік просування товару на ринок, цільових сегментів тощо;

 ▶ використання математики у менеджменті. Школа науки 
управління базувалась на впровадженні кількісних (економіко-мате-
матичних) методів, що сформувались у 50-ті роки XX ст. в Англії. 
Представники «нової школи» Д. Марч, Т. Саймон, Р. Акофф, І. Чеч-
мен, М. Ме сарович розробили концепцію управління, що ґрунтува-
лася на застосуванні математичного апарату, за допомогою якого ін-
тегрувалися математичний аналіз та суб’єктивні рішення менеджерів;

 ▶ формування та застосування системних та ситуаційних під-
ходів у менеджменті (кінець 50-х років — поч. 80-х XX ст.). Систем-
ний підхід ґрунтувався на використанні теорії систем, де система — 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ



44

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, таких, як 
люди, ресурси, цілі, структура, завдання, технології. Системи можуть 
бути закриті з фіксованими жорсткими умовами, незалежними від 
зовнішнього середовища і відкриті, що взаємодіють із ним. Відомими 
представники системного підходу є: Ч. І. Бернард, який розглядав 
орга нізацію як соціальну систему; П. Друкер, який наголошував на ви-
нятковій ролі професіоналізму менеджера, важливому значенні самоу-
правління; Т. Пітерс, Р. Вотерман — автори моделі Мак-Кінзі «7 S». 
Подальші розробки П. Друкера, Р. Девіса, Л. Ньюмена, Д. Міллера 
та інших дослідників сприяли заснуванню «емпіричної» школи ме-
неджменту, основа якої – вивчення змісту та функцій керівників, цен-
тралізації та децентралізації в управлінні, делегування повноважень і 
відповідальності, умов застосування цільового управління.

Ситуаційний підхід, розроблений у 60-ті роки XX ст., заснований 
на парадигмі «ситуація» (конкретний набір обставин, що певний час 
впливають на організацію). Він спрямований на підбір інструментів 
менеджменту для розв’язання управлінських ситуацій із метою най-
ефективнішого досягнення цілей організації. Найґрунтовніше ситуа-
ційна теорія управління втілена у працях Д. Вудворт, Д. Томпсона, 
Н. Лоуренса, Д. Лор ша, Дж. Гелбрейта, Т. Бернса та інших нау-
ковців, які започаткували «дослідження операцій», «моделювання», 
«організаційну поведінку».

Комп’ютеризація управлінських процесів (бере початок із 80-х 
років XX ст.). Цей етап пов’язаний із розвитком інформаційних і 
комп’ютерних систем. Сучасний етап характеризується високими 
темпами розвитку інформаційних технологій, що забезпечує органі-
заціям ефективне використання баз даних, інформаційних ресурсів, 
процесів обміну інформації у межах компанії тощо [189, с. 30].

За дослідженнями «батька» менеджменту Р. Дафта в період з 
1880 до 1920 рр. число професійних менеджерів у США збільшилося 
з 161 тис до 1 млн осіб [100, с. 3]. Всі вони намагалися знайти ефек-
тивні способи керівництва для зростання виробництва праці. Це були 
не тільки наукові підходи, а й звичайні адміністративні принципи й 
концепції управління.

Найближчим до нашого розуміння є підхід Л. Ружанської та 
І. Котляревської до еволюції управління організацією. Формування 
сучасної управлінської думки вони ділять на три етапи [236, с. 8]: 

1. Науковий напрям, в основі якого лежить теорія ефективності 
(Ф. Тейлор, К. Барт, Х. Л. Гантт, Ф Гілберт). Фундаментальні ідеї 
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полягали в розподілі праці, коли і працівник, і менеджер відповідаль-
ні за певну функцію; функціональному керівництві (заміна майстра 
функціональною адміністрацією); вимірюванні праці (дослідження 
робочого часу за допомогою «одиниць часу»); завданнях-приписах 
(інструкції); програмах стимулювання (преміювання); мотивації як 
рушійної сили; ролі індивідуальних особливостей. 

2. Школа людських стосунків, що підкреслюють людські аспекти 
ефективності (Х. Мюнстерерг, Е. Мейо, Ф. Гілберт). Головні ідеї на-
уковців полягали в тому, що розподіл і нормування праці не завжди 
ведуть до підвищення ефективності; працівники більше довіряють 
собі подібним, аніж контролю з боку керівництва; менеджер має бути 
професіоналом у людських стосунках.

3. Школа адміністративного управління (А. Файоль, М. Фоллет, 
Р. Девіс, Л. Урвік, Х. Кунц). Фундаментальні ідеї полягали в: ра-
ціональній організації роботи вищого рівня управління; координації 
різноманітних завдань; формалізації і безособистності у виконанні 
завдань; наймі відповідно до технологічної кваліфікації; захисті від 
випадкових звільнень.

Суттєвий внесок на різних етапах розвитку управлінської науки зро-
били українські вчені І. Вернадський, К. Воблий, Т. Война ровський, 
М. Вольський, М. Драгоманов, М. Зібер, І. Коропецький, М. Павлик, 
С. Подолянський, О. Терлецький, М. Туган-Баранов ський. Сучасна 
модель менеджменту в Україні формується на засадах узагальнення 
досвіду таких розвинутих країн, як США, Англія, Німеччина, Фран-
ція, Італія, Польща, Китай, Японія, практичних роз робок управлін-
ської діяльності в українських медіапідприємствах. Новітні глобальні 
трансформаційні процеси у всіх сферах життєдіяльності людини, на 
суспільно-політичних рівнях, зокрема, й у національній медіаекономі-
ці України, вирізняються турбулентністю, що означає швидку зміну 
смислів і поглядів на ефективність управлінських процесів, які, зокре-
ма, синхронізуються і з розвитком українського менеджменту. 

Менеджмент — не тільки наука, а й мистецтво управління, адже 
менеджерам (керівникам) необхідно не тільки вміло керувати та 
контролювати процес виробництва відповідно до поставленої мети 
та завдань, а й мати чітку позицію та інтуїцію щодо людських і ма-
теріальних ресурсів. 

Структура сучасного менеджменту має розгалужену класифіка-
цію. Можна визначити такі напрями: інноваційний менеджмент, 
стратегічний, інвестиційний, антикризовий (керування ризиками), 
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фінансовий, маркетинг менеджмент, facility менеджмент (управління 
об’єктами), інформаційний, порівняльний (про національні особли-
вості бізнесу), нейроменеджмент та ін. 

Незважаючи на велику популярність різновекторного менеджмен-
ту, медіаменеджмент, зокрема, й телевізійної галузі, у зв’язку з 
трансформаційним періодом цифровізації, переходом до нових умов 
інформаційного суспільства, мультимедійності, конвергентних про-
цесів, є недостатньо дослідженим. 

Функції менеджменту, виокремлені А. Файолем, придатні для різ-
них процесів управління і полягають у плануванні, організації, мо-
тивації й контролю [401]. Планування передбачає визначення страте-
гічних засад, стратегій, місії, завдань і напрямів медіапідприємства, 
що відображаються у стратегічних та бізнес-планах. Організаційна 
функція відповідає за налагодження інформаційно-комунікаційних 
взаємозв’язків між працівниками, а також розподілу і забезпечення 
виконання фунцій всіх структур підрозділів завдяки вертикальному 
й горизонтальному поділу праці. Мотиваційна функція слугує спо-
нуканню й мотивації працівників медіапідприємств до діяльності на 
основі делегованих керівником обов’язків та перерозподілу повно-
важень відповідно до поставлених цілей і потреб членів колективу. 
Функція контролю передбачає фіксацію результатів і виявлення про-
блемних ситуацій, що потребують коригування управлінських рішень 
і перерозподілу завдань у разі необхідності.

На телебаченні, як і на будь-якому іншому підприємстві, є менед-
жери найнижчої ланки, так звані лінійні продюсери або менеджери, 
які відповідають за координацію процесу виробництва. Менеджери 
середньої ланки керують відділами, відповідають за ефективність 
пев ної ділянки підприємства, виконують і контролюють завдан-
ня, поставлені топменеджерами. Топменеджери визначають цілі й 
завдання, приймають стратегічні рішення, ставлять завдання перед 
колективом щодо їхнього втілення та виконання, контролюють про-
цес через менеджерів середньої ланки тощо.

Щоб краще зрозуміти сутність менеджменту телевізійної галузі, 
необхідно звернутися до основних понять: телевізійний ринок, мікро- 
та макросередовище, суб’єкти медіаринку, обмін, товари, телепро-
дукти, послуги, попит, пропозиція, бажання, потреби. 

Стан нестачі виникає тоді, коли людині щось потрібно, вона має 
потребу в чомусь. Отже, потреби — це нестача чогось, невід’ємна части-
на людської природи, єства. Окрім нагальних потреб людини в одязі, 
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їжі, теплі, житлі, безпеці, соціальній (належності до певної суспільної 
групи), є й індивідуальні потреби в знаннях та самовираженні. Якщо 
людина з певних причин не може задовольнити свої потреби, вона звер-
тається до об’єктів, які б змогли це зробити, або намагається знизити 
запити. Задовольняє потреби людина постійно, тобто потреби весь час 
відтворюються і конкретизуються в намірах, бажаннях до певних дій. 

Концепцій із мотивацій потреб існує чимало. Однією із найпо-
пулярніших вважається теорія американського психолога Авраама 
Маслоу. Це так звана п’ятиступінчаста піраміда цінностей, що підпо-
рядковується певній ієрархії залежно від ступеня значущості потреб 
(від нижчої до вищої).

1. Фізіологічні потреби (дихання, голод, спрага, сон, секс).
2. Екзистенційні (безпека, здоров’я, захист майна, майбутнього).
3. Соціальні (належність до певної соціальної групи, обумовле ність 

потреби бути коханим, затребуваним суспільством тощо).
4. Потреби поваги, престижу (самоповага, досягнення, впевненість).
5. Самовираження (самореалізація, творчість, моральність) [214].

рис. 1.1.

Теорія Маслоу хоча й користується популярністю, проте має 
низьку валідність і не завжди підпорядковується логіці. Якщо це 
ієрархічна модель, то означає, що людина має задовольняти потреби 
тільки в цій послідовності — від нижчої до вищої. А творці, які впро-
голодь творять шедеври? Хоча сам науковець стверджує, що людина 
може задовольняти потреби не послідовно, переступаючи рівні. 
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Форма, якої набувають потреби людини, залежно від культури й 
розвитку особистості, є бажання. Так, бажання англійця й українця, 
залежно від культурних традицій і особистості людини, можуть до-
корінно відрізнятися. Щоб задовольнити бажання в їжі, українець, 
наприклад, може захотіти картоплі зі шкварками та борщу, тоді як 
британець забажає бекону та чаю з молоком. 

Бажання втілюються в об’єктах, що здатні задовольнити потре-
би. Людські бажання безмежні, проте можливості бувають обме-
женими. Тому люди обирають ті продукти, що в еквівалентному 
відношенні можуть максимально задовольнити їхні потреби. Коли 
бажання підкріплені купівельною спроможністю, вони стають попи-
том [91, с. 40].

У телевізійній галузі споживачі купують ті телевізійні продукти, 
що є найвигіднішими з точки зору їхньої купівельної спроможності та 
цікаві для них. На основі цього вони обирають кількість телеканалів 
чи будь-який тип відеоконтенту на комп’ютері, замовляють послуги 
завдяки провайдерам і споживають телеконтент через інтернет, вико-
ристовують телевізор у якості дисплею. Нині в геометричній прогресії 
зростає кількість пристроїв за різними типами споживання — розмаїт-
тям екранів — смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер, телевізор.

Людські потреби, бажання та попит передбачають наявність то-
варів, продуктів та послуг. Продукти – все, що представлено на 
ринку для уваги, придбання, використання чи споживання і здатне 
задовольнити потреби і бажання споживача. Поняття «продукт» не 
обмежується лише фізичнимим предметами. Все, що здатне задоволь-
нити потреби, можна назвати продуктом. Особи, організації, їхні дії 
та ідеї, місця є також продуктами [91, с. 41]. 

Медіапродукти, зокрема, й телевізійні, об’єднують у собі товари 
та послуги. Нині ця тенденція набирає небачених обертів. Для за-
лучення додаткових коштів на телеканал телемовці з кожним роком 
поповнюють і розширюють арсенал телевізійних послуг. Це — не 
тільки реклама, а й серії маркетингових сервісів для споживачів у 
вигляді різноманітних онлайн-вікторин, конкурсів, розіграшів, гро-
шових премій, заохочувальних знижок тощо.

Щоб уникнути проблемних питань стосовно термінів «товар», 
«продукт», «послуга», наведемо приклади та спробуємо з’ясувати. 
Деякі з науковців схильні вважати поняття «товар» і «продукт» си-
нонімами. Науковець Є. Савельєв стверджує, що «в українській мові 
та вітчизняній економічній теорії різниця між поняттями «продукт» 
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і «товар» все-таки суттєва» [299, 29]. Ця думка є слушною, тому що 
коли детальніше розглянути характеристики понять, впадає в око, 
що термін «товар» ширший відносно «продукту». 

Товаром є продукт праці, що може задовольнити необхідність або 
потребу та пропонується для виведення на ринок з метою привернен-
ня уваги, придбання, обміну, використання або споживання покупця-
ми і здатен задовольнити потреби споживачів» [39, с. 147]. 

Терміну «продукт» (лат. Рroductus — виготовлений) притаманні такі 
технічні ознаки, що дозволяють отримати певний результат у галузі ро-
зробок та виробництва. Телевізійні продукти можуть бути створені, але 
пролежати на полиці й не бути затребуваними, тоді як товари обов’яз-
ково реалізуються на медіаринку. Товари — підкріплені купівельною 
спроможністю вироби, що мають бути в упаковці, з розробленим ди-
зайном, належати до торговельної марки або бути відповідним брендом.

Все, що є в наявності того чи іншого телеканалу для забезпечення 
уваги, придбання, споживання і реалізації потреб і бажань спожи-
вачів є телевізійним продуктом [91, c. 40]. 

Класифікація телевізійних продуктів може бути різною. За жанро-
вою різноманітністю їх можна поділити на інформаційні, пізнаваль-
ні, розважальні, аналітичні, спортивні, музичні, культурологічні, 
со ціальні, гумористичні, документальні, публіцистичні, докумен-
тально-публіцистичні. За формою — на фільми, серіали, програми, 
ток шоу, які, в свою чергу, теж є різножанровими. 

Товари на телебаченні поділяють на групи за такими критеріями 
[392, с. 20]: 

 ▶ сферою використання (виготовлені на замовлення та прид-
бані для споживчого попиту, для задоволення потреб цільових спо-
живачів, для особистого використання); 

 ▶ тривалістю (товари короткочасного та тривалого вико-
ристання); 

 ▶ матеріальністю (товари і послуги); 
 ▶ призначенням (порівняння у процесі відбору і придбання за 

такими характеристиками, як якість (якісні характеристики товару), 
ціна (цінові характеристики, високобюджетність та низькобюджет-
ність товару), упаковка (зовнішні характеристики товару, іміджеві 
якості), належність до цільової аудиторії (врахування відповідного 
сегменту споживачів);

 ▶ придатністю до використання (належність товару до від-
повідного жанру); 
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 ▶ тривалістю (обумовленість термінів вжитку товару, умови ко-
ристування (звичайні та спеціальні умови демонстрації, використан-
ня та зберігання товару за угодою), оперативні й ключові (повсяк-
денного користування й актуальні, популярні, блокбастерні).

До специфічних товарів у менеджменті телевізійної галузі на-
лежать промоція й реклама. Вони є такими, бо виконують функції 
товарів і послуг одночасно. Це — засоби комунікації, форми пер-
со нальної та неперсональної презентацій та просування товарів. 
Телевізійний товар є об’єктом рекламування й промоціонування. 
Послу га, як і продукт, є різновидом товару. 

Послуга (англ. service) — будь-яка діяльність або благо, яку 
одна сторона може запропонувати іншій (послуги перукаря, юриста, 
банкіра тощо) [91, с. 41].

Телевізійна послуга — діяльність телеканалу та окремих осіб, 
спрямована на задоволення певних потреб покупця як індивіда, чле-
на колективу та суспільства.

Ф. Котлер пропонує таке формулювання: «Послуга — це будь-який 
захід або вигода, яку одна сторона може запропонувати іншій і які, 
що найголовніше, не сприймаються на дотик і не призводять до заво-
лодіння чим-небудь. Виробництво послуг може бути, а може й не бути 
пов’язаним із товаром у його матеріальному вираженні» [180,  с. 68].

В телевізійному менеджменті розрізняють такі особливості послуг, 
як заохочувальність (грошові премії, спеціальні пропозиції, зниж-
ки), мінливість (розіграші, конкурси), недовговічність (голосування, 
вікторини), стимулювання (ефірна й зовнішня промоції).  

До продуктів і послуг належить весь спектр програмного на-
повнення: програми, серіали, прес-релізи, ініціативи телекомпанії, 
проморолики, анімаційні пакети — все, що телемовець робить під час 
звернення до аудиторії.

В будь-якому випадку, коли одна людина бажає й продає товари і 
послуги, а інша вирішує задовольнити свої потреби чи бажання че рез 
купівлю, відбувається обмін, що й лежить в основі процесу. Це — акт 
придбання бажаного об’єкту однією людиною в іншої. В процесі обмі-
ну укладається угода між двома сторонами, яка є одиницею виміру 
медіасередовища. У телевізійному просторі такі дії запроваджуються 
для того, щоб отримати відповідь стосовно відповідних характеристик 
запропонованого продукту чи послуг від цільової аудиторії.

Для телевізійної галузі характерними є угоди між продавцями, 
покупцями та іншими суб’єктами комунікаційної діяльності, в основі 
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яких лежить обмін товарами та послугами. Товари й послуги діють 
у відповідному медійному просторі й включають такі поняття, як 
медіа- та телевізійний ринки, комунікаційне середовище телемовця. 
Те левізійний ринок — це процес товарно-грошових відносин між по-
купцем і споживачем, що здійснюється на основі законодавчих актів і 
конкуренції між суб’єктами господарювання. Медіаринок — поняття 
ширше за телевізійний ринок і включає механізм товарно-грошових 
відносин між покупцями, споживачами, а також іншими суб’єктами 
ринково-збутового процесу, що здійснюється на основі правил господа-
рювання (у т. ч. законодавчої документації) та конкуренції [52, с. 58].

Суб’єктами соціально-комунікаційної діяльності телевізійної га-
лузі є різноманітні організації, їхні працівники, ті, хто доставляє 
товар або постачальники, дистриб’ютори, посередники, ЗМІ, орга-
ни державного регулювання, жителі територій, де виробляються чи 
реалізуються товари й послуги, споживачі, які є відправниками й 
отримувачами комунікативних сигналів, контактні аудиторії (зокре-
ма, просьюмери), автори та виробники телевізійної продукції, кон-
куренти, провайдери, оператори програмних послуг, рекламодавці, 
підприємства рекламного бізнесу, телекомунікаційних мереж.

Медіасередовище телепідприємства — сукупність суб’єктів кому ні-
кацій, що впливають або можуть вплинути на успіх співпраці (рис. 1.2.). 
Переконливий результат діяльності телеканалу як підприємства та 
реальний прибуток залежатиме від взаємодії елементів медіаринку 
та суб’єктів соціально-комунікативної діяльності, вміння налагодити 
стійкі та довірливі стосунки не тільки із партнерами по бізнесу, а й 
безпосередніми конкурентами.

У центрі середовища знаходиться структура певного телеканалу 
як підприємства господарювання на медіаринку, а саме: засновники, 
акціонери, інвестори, топменеджери, менеджери, лідери думок, пра-
цівники всієї структури телепідприємства. 

Мікросередовище об’єднує різноманітні громадські організації, 
ЗМІ, постачальників, посередників, клієнтів (фактичних або потен-
ційних), конкурентів, контактні аудиторії (будь-які групи, що впли-
вають на здатність підприємства досягти поставлених цілей), фінан-
сові кола, державні установи, громадські групи сприяння, місцеві 
контактні ауди то рії (із місцевим населенням та місцевою владою), 
провайдерів, операторів програмних, мобільних послуг, рекламодав-
ців, підприємства рекламного бізнесу, підприємства телекомунікацій-
них мереж.
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рис. 1.2. Медіасередовище телепідприємства 

Демографічні компоненти, економічні, природні, науково-тех-
нічні, політичні, соціально-культурні належать до макросередови-
ща. Воно пов’язане із загальною глобальною економікою, що забез-
печує стандарти життя і добробут громадян будь-якого суспільства. 
Це — чинники демографічного, економічного, природного, науко-
во-технічного, політичного та культурного характеру. І хоча вони 
знаходяться за межами телепідприємства, однак спричиняють ве-
ликий вплив на нього. Так, коли у 2011 р. стався потужний зем-
летрус у Фукусімі, це не могло не позначитись на стратегічному 
менеджменті всієї виробничо-планової системи країни, зокрема, й 
телевізійної галузі.

1.3. Телевізійна галузь у структурі засобів масової
інформації

Для дослідження й кращого розуміння розвитку телевізійної галу-
зі, спричиненого сучасними впливами цифровізації, інформатиза ції 
комп’ютерних технологій, конвергентних процесів є потреба розгля-
нути й означити етапи, джерела, детермінанти й простежити еволю-
ційні кроки формування нових умов функціонування телевізійної 
галузі. Перші трансформаційні зрушення в телевізійній галузі пов’я-
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зані з розвитком медійної галузі взагалі, каталізатором розвитку якої 
стало винайдення друкарського верстата. 

Медіа — від латинського media, medium — засіб, посередник. Під 
медіа ми розуміємо таку комунікативну суспільну систему, до якої 
належать телебачення, радіо, газети, журнали, інтернет-видання, кі-
нематограф, видавництво художньої літератури, поширення музич-
них творів та іншого культурного продукту, зокрема, через інтернет 
та на електронних носіях. 

Термін набув поширення у XX сторіччі, спочатку для позначення 
явища «масової культури». Започаткував таке тлумачення медіатео-
ретик, публіцист Герберт Маршалл МакЛюен. Він вперше застосував 
дефініцію «media» для аналізу комунікативних каналів в інформа-
ційному суспільстві, утвореному новітніми засобами масової інфор-
мації при дослідженні комунікативної складової у повсякденному 
житті людини [242, с. 11].

Говорячи про «розуміння медіа», МакЛюен пояснює, що «засоби ко-
мунікації» (media) — це не тільки ЗМІ. До них належать медіатехно-
логії, технічні засоби, засоби-посередники, виникнення та застосування 
яких вносять істотні зміни в комунікацію людини з навколишнім світом 
(як природним, так і соціальним) і реорганізують її спосіб світосприй-
няття і спосіб життя: усне мовлення, письмо, електричне світло, дороги, 
числа, одяг, житло, місто, гроші, годинник, друк, комікс, книга, реклама, 
колесо, транспортні засоби (велосипед, автомобіль, літак), автоматичне 
обладнання, фотографія, ігри, преса, телеграф, друкарська машинка, 
телефон, фонограф, кіно, радіо, телебачення, зброя і багато іншого. Це 
розмаїття МакЛюен об’єднує терміном «зовнішні розширення людини», 
безпосередні технічні продовження її тіла, органів чуття і здібностей, які 
в кінцевому підсумку відокремлюються від неї [207, с. 78].

На думку авторів посібника «Медіаменеджмент» О. Барзилович, 
З. Григорової, Л. Пунчак, А Сухорукова, О. Сухорукової, І. Шевчен -
ко «медіа – сукупність фізичних носіїв різної за формою подання 
інфор мації, або засоби її передачі, що передбачають наявність певно-
го фізичного носія в процесі комунікації». А «медіаіндустрія – галузі 
економіки, які здійснюють промислове виробництво і розповсюджен-
ня контенту» [242, с. 14]. 

Медіаіндустрія охоплює пресу, книжковий бізнес, кіновиробни-
цтво, телебачення, дистрибуцію телеканалів, радіо, електронні ігри, 
спортивну комунікаційну індустрію, індустрію запису звуку, портали 
і пошукові системи інтернет, мережі соцобміну, мобільний контент, 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ



54

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

музейну індустрію з мультимедійним супроводженням. Всі зазначені 
індустрії ЗМІ пов’язані фінансовими, логістичними і технологічними 
зв’язками. М. Маклюен називав такий зв’язок між етапами розвитку 
і видами комунікації «поетапним розширенням», в процесі якого на-
ступні медіа включають попередні засоби комунікації. Сьогодні цей 
зв’язок називають мультимедійним, він утворює нові можливості для 
отримання синергійного ефекту [242, с. 67; 68].

Еволюція медіа нараховує шість етапів розвитку різної трива-
лості: мо ва — писемність — книга — масмедіа — дигіталізація — 
мережевість. Доісто рична епоха — це усне мовлення (300—60 тис.р. 
до н.е.) та посту повий розвиток техніки риторики. Першою віхою в 
історії медіа став розвиток письма від печерних малюнків (32 тис. р. 
до н.е.) до сучасніших його проявів, які вилились у форму книги. У 
1440 році Й. Гутенберг поклав початок масовому книгодрукуванню. 
За розрахунками, для відтворення одного примірника Біблії серед-
ньовічному писарю потрібно було від 12 до 36 місяців. Гутенберг на-
друкував 180 примірників Біблії за 13,5 місяця. Дешевше та швидше 
друкування, зниження цін на папір у XVI ст. призвело до виникнен-
ня масового друку та сприяло появі газет [242, с. 15].

Маршал МакЛюен у своїй знаменитій праці «Галактика Гутенбер-
га» слушно зазначає: «Друкарська техніка створила публіку. Елек-
тронна техніка створила масу, яка, на відміну від «публіки», вже не 
складається з окремих індивідумів, які вештаються навколо із влас-
ними усталеними поглядами на світ — точками зору «без втручання 
посередників»» [207, с. 205].

На переконання дослідниці масмедіа О. Морозової «в умовах ста-
новлення інформаційного суспільства з’являється все більше підстав 
розглядати масмедіа як особливий соціальний інститут — індустрію.  
Індустрія (лат. industria — діяльність, зусилля, трудолюбство, ми-
стецтво в промисловості) — сфера діяльності, сектор економіки, до 
якого належать  виробництво, збут товарів (зокрема, і послуг як 
товару), пов’язані сектори і споживачі» [226].

Український науковець В. Різун «індустрію ЗМК чи індустрії мас-
медій» тлумачить як «сферу виробництва засобів масової комуніка-
ції (ЗМК), або засобів масової інформації (масового інформуван-
ня) (ЗМІ)..., що займається, зокрема, виробництвом носіїв масової 
інформації як засобів масової комунікації, формує інформаційний 
простір держави, веде політику в інформаційному просторі, збирає, 
зберігає, переробляє й поширює інформацію» [288, с. 140].
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З огляду на подальший перманентний розвиток ІКТ, конвергентних 
процесів, науковці масмедійну індустрію класифікують поліас пек тно. 
Згідно О. Вартановою до основних сегментів медіаіндустрії належать 
[52, с. 54]:

 ▶ газети — щоденні,тижневі;
 ▶ журнали — будь-якої періодичності й тематичної спрямова-

ності; 
 ▶ радіо: всі діапазони, мережеве, локальне;
 ▶ телебачення — комерційне, суспільне, ефірне, мережеве, ка-

бельне, супутникове;
 ▶ інтрернет ЗМІ;
 ▶ інформаційні агенції, прес-синдикати;
 ▶ кіностудії, телевиробничі компанії;
 ▶ музичні звукозаписувальні студії; 
 ▶ підприємства рекламного бізнесу.

До загальної структури медійної індустрії О. Морозової належать 
«друковані медіа (газети, журнали); електронні (аудіо-, відео-, радіо 
та ін.); «нові медіа» (інтернет та інші високотехнологічні мобільні 
медіа), різноманітні спеціальні інформаційні канали, наприклад, за-
соби зовнішньої реклами і т. д. [226, с.105].

Дискусії учених щодо класифікації медіа точаться дотепер. Зазви-
чай, ЗМІ поділяють на традиційні, нові, новітні, електронні, онлайно-
ві, аудіовізуальні, інтернет-медіа. До традиційних лінійних належать: 
телебачення, радіо, друковані ЗМІ, які тримають зв’зок із всесвітнім 
павутинням і поширюють контент за допомогою сайтів, вебдодатків, 
соціальних мереж. Інтернет-медіа — ті, що використовують мульти-
медійний контент і поширюють його в інтернеті.

Українська дослідниця В. Шевченко розмежовує поняття «нові» й 
«новітні» медіа. Медіа, засноване на цифрових технологіях, дигіта-
лізоване (від digital — цифрове), називають новітнім. Хоча вона 
вважає цю назву не дуже коректною. Адже те, що нині нове, за дуже 
короткий час застаріває, оскільки технології розвиваються дуже 
швидко. Отже, «новітніми» стали називати всі електронні медіа та 
ті, що існують в інтернеті (сайт газети чи журналу, інтернет-радіо, 
трансляція ТВ-каналу через Ютуб, гіпертекст, навіть звичайний 
блог). Вона зазначає, що у науковій літературі пояснюється відмін-
ність між «новими» й «новітніми» медіями так: нові — це нещодавно 
створені, а новітні — ті, що використовують сучасні технології в по-
ширенні інформації [187, с. 9].
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Колектив авторів посібника «Основи медіаменеджменту» не 
розме жовує поняття нові й новітні медіа. Вони вважають, що «нові 
медіа — це будь-яка інтерактивна медіапродукція, яка поширюється 
цифровими методами, а також засоби її передачі» [242, с. 19]. Прин-
ципову відмінність нових медіа від традиційних автори вбачають 
в їхньому цифровому характері й інтерактивності. В традиційних 
медіа пропозиція і вибір інформації здійснюються виключно її поста-
чальниками. Нові медіа надають можливість будь-якому користувачу 
створювати контент будь-якої форми (аудіо, відео, звук, текст чи 
мультиме дійний), визначати аудиторію, якій він призначений. Нові 
медіа змі нюють модель комунікації в суспільстві та спосіб, за допом-
огою якого відбувається спілкування [242, с. 20].

Основними ознаками, що відрізняють нові медіа від традиційних, 
на їхню думку, є:

 ▶ дигіталізація (цифровий характер контенту); 
 ▶ інтерактивність (наявність зворотного зв’язку, можливість 

користувача бути автором і споживачем контенту); 
 ▶ персоніфікація інформації (автоматична фільтрація контен-

ту, що відображається відповідно до інтересів певного користувача); 
 ▶ гнучкість форми, змісту і використання (цифрові технології 

дають можливість транслювати і об’єднувати різні види інформа ції — 
текст, аудіо, зображення і відео, розміщувати їх на різних платформах);

 ▶ потоковість споживання контенту і необмеженість у його об-
сягах, просторі, формі комунікації (в традиційних медіа споживання 
контенту відбувалось дискретно — газета видавалась раз на день, 
передача транслювалась раз на тиждень тощо). Доступ до інформа-
ції також був обмежений типом носія і його властивостями (обсяг 
газетного видання, час ефіру), місцем видання і розповсюдження. 
Тепер обсяг, час і місце більше не мають значення — комунікація і 
споживання інформації можливі в будь-який час в будь-яких обсягах 
в різноманітних формах без географічних обмежень);

 ▶ можливість редагувати і вилучати інформацію після її розмі-
щення; 

 ▶ оперативність надання і оновлення інформації (інформація 
може передаватися в режимі реального часу або оновлюватися в 
будь-який час за потреби); 

 ▶ значне обмеження можливостей цензури і модерації.
А датою, що позначила зародження нових медіа, як нової моделі 

комунікацій, вони вважають, стали події 19 квітня 1995 р., коли 
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був здійснений терористичний акт в м. Оклахома (США). 168 осіб 
були вбиті вибухом, понад 500 — важко поранені. На той час це 
був найбільший терористичний акт в США [242, с. 21]. Коментарі 
й свідчення журналістів, пересічних громадян, очевидців вийшли 
за рамки події в Оклахомі. Вперше інтернет, як було відзначено 
редактором NandOnet — онлайнового продукту газети «Ньюс і 
Обзервер» (The News and Observer) в Північній Кароліні Брюсом 
Сайслоффом, склав реальну конкуренцію телебаченню і радіомов-
ленню, показавши, що з’явився новий канал для поширення клю-
чових новин. 

До складу нових медій науковці О. Барзилович, З. Григорова, 
Л. Пун чак відносять: професійні інтернет ЗМІ (інтернет-видання: 
онлайн газети, журнали, сайти інформаційних агенцій, сайти новин, 
групи новин; інтер нет-телебачення, інтернет радіо); онлайнові ігри; 
со ціальні медіа (со ціальні мережі, блоги, медіахостинги, інтер-
нет-енциклопедії тощо).

Підтримку нашого розуміння відмінностей у термінології «онлайн» 
й «аудіовізуальних медіа» маємо в роботі О. Вартанової «Медіаеконо-
міка зарубіжних країн». Науковиця вважає, що онлайнові медіа за 
сутністю наближаються до аудіовізуальних медіа (ТБ, радіо), однак 
мають ряд відмінних ознак: інтерактивність, індивідуалі зація змісту, 
фрагментація аудиторії, специфіка рекламних стратегій [51, с. 174].  

Українські дослідники О. Барзилович, З. Григорова, Л. Пунчак, 
А. Сухоруков, О. Сухорукова, І. Шевченко медіа розглядають шир-
ше й класифікують таким чином [242, с. 14]: 

1. За формою подання інформації і носіями: рукописні документи 
(рукописи, листи, картини, партитури, скульптури тощо); друковані 
видання (книги, газети, журнали, картографічна і образотворча про-
дукція, реклама тощо); аналогові аудіо і відеозаписи; цифрові (циф-
рові аудіо і відеозаписи, web-сторінки, електронні видання, комп’ю-
терні програми і ігри). 

2. За засобами передачі інформації: масові заходи; рекламоносії 
(від прадавніх дощок оголошень до сучасних рекламних 3D-кон-
струкцій); друк; пошта і телеграф; радіо, телебачення; телефонний 
зв’язок; мережа інтернет.

На нашу думку класифікувати медіа краще за однаковими чинни-
ками, а саме: особливостями створення, виготовлення і поширення 
контенту. Тобто нові медіа не слід вживати в одному синонімічному 
ряду з новітніми, адже новими, в такому випадку, можуть бути й 
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традиційні медіа, й новітні, якщо вони використовують сучасні тех-
нології. З другого боку, нині всі ЗМІ певною мірою використовують 
сучасні технології, відмінність тільки в тому, в яких обсягах і про-
порціях.

Синонімами новітніх медіа можна вважати цифрові, мережеві 
ЗМІ. Великою перевагою новітніх медіа є їхня інтерактивність, що 
забезпечує постійний фідбековий зв’язок споживачів із виробниками 
контенту в реальному часі. Як колись листи в редакціях мали зво-
ротний зв’язок із читачем. Тільки швидкості, з якими раніше коре-
спонденти редакцій відповідали на листи й отримували нові теми для 
спілкування зі споживачем і нинішні реалії, що пропонують інтер-
нет-технології, відрізняються кардинально. Миттєве реагування на 
пропозиції читачів, глядачів, слухачів, користувачів стало черговим 
викликом і перевагою сьогодення. Перевага в тому, що виробникам 
контенту стало менше роботи з пошуком тем, відстеженням тенденцій 
медіаконтенту, адже споживачі самі сприяють запровадженню нових 
тем, трендів, шляхів вирішення проблем чи питань. Проте швидкість 
реагування на пропозиції, обробки потокових масивів інформації й 
управління комунікативними процесами для багатьох, навіть конвер-
гентних редакцій, стають викликом.

Завдяки трансформаціям медіагалузі, що спричинені інформати-
за цією, ІКТ, цифровізацією, контент нині набуває великої вагомості. 
Науковці О. Барзилович, З. Григорова, Л. Пунчак, А Сухоруков, 
О. Су хо рукова, І. Шевченко розмежовують медіа ще й за контен-
том, і констатують, що основою діяльності медіаіндустрії є вироб-
ництво похід ного та окремих видів первинного контенту (табл. 1.2.) 
[242,  с.  73]. 

Первинний контент вони розглядають як продукт креативної діяль-
ності, що представлений у символьному, аудіо-, відеоформаті або об’єд-
нується у мультимедійному форматі та потенційно може стати осно вою 
для виробництва похідного контенту. А похідний контент — це резуль-
тат тиражування продуктів творчої діяльності засобами медійних (ко-
мунікаційних) технологій.

Телебачення й радіо, на їхню думку, належать до мовної індустрії. 
Пропонуємо розглянути інший підхід щодо визначення ролі й місця 
телебачення в медіаіндустріях. Завдяки цифровізації, конвергентним 
та мультимедійним процесам, широкому використанню відеоконтенту 
різними видами ЗМІ роль телебачення значно актуалізується, зро-
стає завдяки контенту порівняно з іншими видами медіа.
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Табл. 1.2. [242, с. 73]
Модель сучасної медіаіндустрії

Розробники 
«первинного» 
контенту

Вид контенту Виробники
«похідного
контенту»

Носії контенту

 ‹ журналістика
 ‹ політика
 ‹ спорт
 ‹ наука 
 ‹ мистецтво (му-
зична індустрія, 
театр, обра-
зотворче мис-
тецтво, архітек-
тура, література, 
мода тощо)
 ‹ програмна ін-
дустрія (розроб-
ка комп’ютерних 
програм і ігор) 
 ‹ рекламна інду-
стрія
 ‹ окремі люди та 
їхні групи тощо

 ‹ символьний
 ‹ звук
 ‹ відео
 ‹ зображення
 ‹ мультимедій-
ний

 ‹ видавнича 
галузь і полі-
графія 
 ‹ мовна індустрія 
(радіо і телеба-
чення) 
 ‹ кіноіндустрія
 ‹ індустрія зву-
ко- і відеозапису
 ‹ комп’ютерна 
індустрія 
 ‹ мережа інтер-
нет

 ‹ аналогові 
(папір, пластик, 
плівка, холст 
тощо) 
 ‹ цифрові 
(магнітні, оптич-
ні)

З огляду на те, що відеоконтент, що є основою телевізійної й кі-
ноіндустрії, все частіше використовується на радіо, в інтернет ресур-
сах, на сайтах друкованих медіа, надає цим ресурсам, а особливо 
телебаченню, числені привілеї (ТБ без відеоряду не може існувати на 
відміну від інших традиційних, лінійних ЗМІ). Тому звужувати роль 
телебачення тільки до мовної індустрії за моделлю авторів «Основи 
менеджменту», на нашу думку, є недоцільним. Адже завдяки своїй 
природі використання людських, матеріальних, креативних, техноло-
гічних ресурсів телебачення опирається не тільки на мовні ресурси, а 
демонструє створення найширшого спектру медіапродуктів порівняно 
з іншими медіаіндустріями, по-перше. По-друге, соціологічні й мар-
кетингові дослідження свідчать про значну перевагу візуалів у сприй-
нятті контенту у порівнянні з аудіалами й кінестетиками. Це означає, 
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що візуальний контент набагато краще сприймається аудиторією й має 
значні переваги над іншими видами. Крім того, на наше переконання 
телебачення є виробником «первинного» контенту, а дистриб’ютори, 
оператори, провайдери програмних послуг можуть бути виробниками 
«похідного» контенту як результату тиражування продуктів.

Отже, телевізійна індустрія як засіб масової комунікації, що, з одно го 
боку, належить до традиційних, лінійних, електронних видів масмедіа, а 
з другого — є виробником «первинного» контенту й об’єднує велику кіль-
кість суб’єктів медіаринку (зокрема, кабельних та інших провайдерів, 
постачальників програмних послуг, дистриб’юторів, студій-продакшн, 
рекламних підприємств та ін.), сприяє діалогу між суспільством і 
державою, громадськістю і владою, є посередником між аудиторією 
й рекламодавцями. Телеіндустрія привертає увагу масової аудиторії 
завдяки інтенсивному використанню новітніх технологій, колаборації 
з іншими видами ЗМІ, зокрема з інтернетом та вебресурсами, про-
вайдерами та операторами програмних послуг, телекомунікаційними 
підприємствами. Незважаючи на те, що телебачення з кожним роком 
стає все нішовішим, таргетованішим, воно продовжує привертати ува-
гу громадськості до подій і фактів у суспільстві, завдяки йому відбува-
ються явища, що впливають на розвиток країни в цілому.

Закономірною властивістю, на наш погляд, є поліфункціональ-
ність індустрії ЗМІ, яка одночасно виконує різноманітні, часом про-
тилежні функції: 

 ▶ в сфері суспільного життя служить політичним, демократич-
ним процесам розбудови нації, зреалізовує культурні завдання, вико-
нує просвітницьку функцію, інтегрує різноманітні соціальні прошар-
ки суспільства, формує й зберігає ідентичність нації;

 ▶ в сфері економіки стимулює споживання, забезпечує розпо-
всюдження рекламної інформації і формує єдиний соціально-комуні-
каційний простір.

Тому успіх кожного конкретного медіапідприємства визначається 
досягненням оптимального балансу всіх функцій, але це буде зале-
жать від історичного періоду, соціально-політичного контексту й рів-
ня розвитку економіки, рекламного ринку й інформаційно-комуніка-
ційних технологій [52, с. 71].

Для того, щоб з’ясувати роль і вплив сучасних інформаційно-комп’ю-
терних технологій, вебресурсів на телевізійну галузь, необхідно про-
аналізувати, окреслити основні чинники колаборації, інтеграції теле-
бачення з інтернет-простором.
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Процесом комп’ютеризації медіа, проблематикою інтернет-ЗМІ 
займалися науковці С. Вебер, М. Кауфман, Д. Кларк, Дж. Ліклай-
дер, Л. Городенко, В. Іванов, Б. Кариєв, О. Мелещенко, Б. Потяти-
ник, М. Соловйов, В. Різун, В. Рябічев та ін. 

На переконання Б. Потятиника, інтернет-ресурси з’явилися наба-
гато швидше за інші види ЗМІ у часовому вимірі. Часова відмін-
ність між першими винаходами і появою журналістики на основі цих 
платформ налічує: для ери друкованих медій 150 р., радіо — 25 р., 
телебачення — 7 р., інтернету — 1 рік [254, с. 25].

Інтернет (англ. Internet, Interconnected Networks — з’єднані ме-
режі), як глобальна інформаційна мережа, всесвітня система добро-
вільно об’єднаних комп’ютерних мереж, побудована на використан-
ні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних, утворює всесвітнє 
(єдине) інформаційне середовище — осереддя цифрової інформації. 
Інтернет складається з безлічі взаємозалежних національних, регіо-
нальних комп’ютерних мереж, комунікацій, програм і забезпечує 
віддалений доступ до комп’ютерів, електронної пошти, дошки ого-
лошень, баз даних і дискусійних груп. Інтернет є фізичною осно-
вою для Всесвітньої павутини (Всесвітньої мережі або Глобальної 
мережі) [117, с. 293].

Передумовами створення комп’ютерних інтернет-технологій стало 
поглиблення технологічної гонки озброєнь, нові паростки поділу сфер 
впливу між країнами, масштабні дослідження й розробки ЕОМ (елек-
тронних обчислювальних машин). Проте версії науковців щодо першо-
причин створення інтернету неоднозначні. Одні, зокрема Б. Кариєв, 
С. Вебер, наполягають на тому, що виникнення інтернету пов’язано із 
формуванням надійної системи обміну інформацією між військовими 
структурами, яка була б стійкою до ядерних ударів [161, 51]. Інші, 
серед яких М. Кауфман, Д. Кларк, вважають це міфом і переконують, 
що створювали мережу для спільного користування з науково-дослід-
ницькою метою, а не для захисту від ядерних атак [461, 53].

Тож, за однією з версій, у 1957 р. при Міністерстві оборони США 
створюється Advanced Research Projetcts Agancy (ARPA, Агенція пе-
редових дослідницьких проектів), одним із напрямів діяльності якої 
стало створення комп’ютерних технологій для воєнних цілей. Пер-
шою дослідницькою програмою керував Джозеф Ліклайдер, який у 
1962 р. опублікував працю «Galactic Network». Він і заклав підва-
лини тим ідеям і принципам, які в подальшому слугували розвитку 
інтернет. Завдяки йому з’явилась перша і детально розроблена кон-
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цепція комп’ютерної мережі. А в 1967 р. Ларі Робертс запропонував 
пов’язати між собою комп’ютери ARPA, і почалася робота над ство-
ренням інтернет-мережі ARPANET. У результаті синергії багатьох 
науковців і університетів були створені вузлові передавачі на основі 
вузлового комп’ ютера IMP (Interface Message Processor), кожна лі-
нія якого з’єднувала два вузли з IP-адресою [161].

З 1971 р. запрацювала електронна пошта, розроблена Рейєм Том-
лінсоном й удосконалена Лоуренсом Робертсом. З 1974 р. почав діяти 
стандарт програмного забезпечення для міжмережевого зв’язку TCP 
(Transmission Control Protocol), завдяки чому дані стали розбиватися 
на кодовані пакети й правильно збирати повідомлення. Пізніше його 
доповнив IP (Internet Protocol). У 1984 р. створена міжуніверси-
тетська американська мережа NSF, а в 1989 р. Тім Бернерс-Лі винай-
шов мову гіпертекстової розмітки HTML і запропонував про токол 
WWW (World Wide Web) — інтерфейс, що міг працювати над 
інтер нет додатками для отримання в зручній для користувачів формі 
даних. Таким чином були закладені підвалини формування сучасної 
інфосфери інтернет [161].

Комп’ютеризація телевізійної галузі розпочалася на початку 90-их 
років XX ст. Це було пов’язано з розвитком програмного забезпе-
чення для різних видів сумісних комп’ютерів (IBM PC, Apple), ві-
деоредакторів для обробки відео й відеомонтажу на зразок Adobe 
Premiere, Movie Maker, Sony Vegas, Edius, Avid, Final Cut Pro тощо. 
Цифрове відеоредагування вивільнило велику кількість часу на по-
шук, обробку, зберігання  відео завдяки технічним операціям, які 
раніше виконувались вручну. Це створило нові умови праці в теле-
компаніях — великій кількості персоналу довелося перенавчатися 
працювати в нових умовах на новому обладнанні. Комп’ютеризація 
сприяла розвиткові й удосконаленню технічного оснащення, зокрема, 
світлових пристроїв, відеокамер, знімальних павільйонів, обладнан-
ня ПТС (пересувних телевізійних станцій), архівації.

На початку XXI століття відбулася цифрова революція — пере-
несення даних із аналогового в цифровий формат. Якщо в 2000 році 
три чверті всіх даних у світі знаходилось в аналогових форматах, то 
сім років поспіль 94% даних вже зберігалося у цифровому вигляді. 
Загальний обсяг даних з 1986 р. до 2007 р. склав 295 ексабайт (ЕБ), 
а до 2009 р. обсяг даних в інтернет наблизився до позначки 500 ЕБ. 
У 2011 р. загальний обсяг створених і репліцированих даних склав 
понад 1,8 зетабайт (ЗБ). Обсяг цифрового Всесвіту зростає вдвічі 
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кожні два роки. За прогнозами до 2020 р. обсяг даних збільшиться 
ще на 35 триліонів гігабайт (ГБ). Проте «корисних» даних додається 
порівняно небагато. В 2013 р. до цієї категорії потрапило тільки 22%, 
а до 2020 р. буде близько 35% корисних даних, решта належить до 
інформаційного шуму [161].

Незважаючи на стрімкий розвиток інтернету, телевізійна галузь 
тривалий час функціонувала в аналоговій системі мовлення, де функ-
ціонал і якість зображення були гіршими за цифровий спосіб пере-
дачі сигналу. 

Функціонування традиційних електронних медіа, зокрема, й те-
лебачення забезпечували аналогові системи, в яких «основні ком-
поненти комунікації і культурного вираження — слова, образи, му-
зика, інші звуки — переносилися на неперервний носій інформації 
(радіохвилі)», що були аналогом вихідного комунікаційного акту й 
відповідали йому. Інноваційним складником цифрового способу пе-
редавання й зберігання даних стала «конвертація слів, образів, музи-
ки і т. д. у бінарний код, який може зберігатися та відтворюватися за 
допомогою комп’ютерної техніки» [3, c. 327].

До основних технологій роботи з цифровими даними за С. Водо-
лазькою належать «технології передавання даних (Ethernet, бездро-
тові мережі 802.11 (WI-Fi), DSL, оптоволоконні, GSM/CDMA); 
тех нології зберігання даних (хмарні технології / хмарні сховища, 
ме ре жеві сховища (NAS), серверні сховища) і технології опрацю-
вання даних (звичайні обчислювальні системи; кластерні системи; 
хмарні системи)» [64, с. 235].

Завдяки впровадженню цифровізації, удосконаленню бізнес-про-
цесів на телевиробництві вдалося налагодити механізм перенесення 
великої кількості відеоінформації, даних з аналогових носіїв на циф-
рові, запустити цифровий концепт архівації бази даних.  

Важливо визначитися з дефініціями основних термінів, котрі бу дуть 
використані впродовж дослідження менеджменту телеінду стрії в кон-
тексті телеринку. Теле- чи радіомовлення (англ. — Broadcasting) — 
виробництво і розповсюдження телерадіопрограм за допомогою елек-
тронних ЗМІ.  

Мовлення (телерадіомовлення) — створення (комплектування та/або 
пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач 
з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного 
приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у від-
критий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах [272].
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Телебачення (телемовлення) — виробництво аудіовізуальних 
програм та передач або комплектування (пакетування) придбаних 
аудіовізуальних програм та передач і їхнього поширення незалежно 
від технічних засобів розповсюдження, які приймаються необмеже-
ною кількістю осіб [272].

Мовник (теле- чи радіо) — суб’єкт господарювання, який 
створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми 
та передачі і розповсюджує їх у відкритому або кодованому вигляді 
за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ретрансляції 
для приймання їх споживачами [272].

Програма (телерадіопрограма) — поєднана єдиною творчою кон-
цепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву 
і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення [272].

Телерадіоорганізація — зареєстрована у встановленому зако-
нодавством порядку юридична особа, яка на підставі виданої На-
ціональною радою України з питань телебачення і радіомовлення 
ліцензії на мовлення створює, комплектує та/чи пакетує телерадіо-
програми і/або передачі та розповсюджує їх за допомогою технічних 
засобів мовлення [272].

На території України діють телерадіоорганізації, що мають різні 
статуси: загальнонаціональний або комерційний (приватний) телемо-
вець, громадський, суспільний, державний та інші. 

Структуру національного телебачення і радіомовлення становлять: 
ко му нальні телерадіоорганізації, акціонерне товариство «Національна 
су спільна телерадіокомпанія України» (далі — НСТУ), Державна теле-
радіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлен-
ня», державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада», приват-
ні (незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші 
телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства [272].

Громадські телерадіоорганізації — телерадіоорганізації, які 
відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними 
з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад. 
Громадські телерадіоорганізації не мають права займатися підприєм-
ницькою діяльністю і здійснюють лише некомерційну господарську 
діяльність, тобто вони мають статус неприбуткових організацій [272]. 

Державні телерадіоорганізації — телерадіоорганізації, які є 
державними підприємствами і засновані органами державної влади.

Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/
або юридичними особами у формі товариств, установ та інших. Това-
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риством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), 
які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути 
створено однією особою, якщо інше не встановлено законом [362].

Товариства, в свою чергу, можуть бути як підприємницькі 
так і непідприємницькі. 

Підприємницькі — товариства, які здійснюють підприємницьку 
діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу 
між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені 
лише як господарські товариства (повне товариство, командитне то-
вариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, 
акціонерне товариство) або виробничі кооперативи [362]. 

Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають 
на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учас-
никами [362]. До них належать громадські телерадіокомпанії, але й 
вони згідно з Цивільним кодексом можуть здійснювати підприємни-
цьку діяльність.

Слушною є думка О. Назайкіна, який стверджує, що «кожен засіб 
масової інформації є підприємством. До його структури входять пев-
ні структурні підрозділи, що виконують необхідні для функціонуван-
ня підприємства завдання». Він перераховує основні служби ЗМІ – 
це:  редакція (редактори, журналісти, творчі й технічні працівники), 
рекламна служба, служба поширення (друкованих примірників чи 
ефірного сигналу), служба маркетингу, фінансова, юридична служ-
би, адміністрація [231, с. 56].

Підприємництвом є господарська діяльність, що здійснюється 
для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одер-
жання прибутку, а суб’єкти підприємництва є підприємцями [83].

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створе-
ний компетентним органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних 
та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, 
науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в по-
рядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприєм-
ство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний ба-
ланс, рахунки в установах банків та може мати печатки [83].

Підприємство чи організація, чи компанія, що є суб’єктом медіа-
ринку й незалежно від форми власності здійснює діяльність у медій-
ній галузі на правах юридичної особи, є медійним підприєм-
ством.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ



66

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

Українські науковці О. Барзилович, З. Григорова, Л. Пунчак, 
А. Су хоруков, О. Сухорукова, І. Шевченко під медійним підприєм-
ством (фірмою) розуміють організаційно-господарську одиницю, яка 
здійснює підприємницьку діяльність у медіасередовищі, переслідує 
комерційні цілі і має права юридичної особи [242, с. 117].

Пояснити поведінку підприємства (фірми) на ринку, формування 
індивідуального попиту, його структуру, динаміку, взаємозв’язок із 
цінами дозволяє теорія виробництва, яка є однією із найважливіших 
складових частин мікроекономіки. 

«Виробництво — це процес виготовлення матеріальних благ або про-
цес використання робочої сили, обладнання в поєднанні з природни-
ми ресурсами і матеріалами для виготовлення необхідних товарів і по-
слуг», — стверджують Л. Білецька, О. Білецький, В. Савич [27, с. 97].

Управління підприємством — особливий різновид продуктивної 
праці, яка спрямована на організацію працівників із метою досягнен-
ня заданого результату (товарів, послуг, інформації, наукових роз-
робок тощо). Управління виражає владні відносини, тобто відносини 
власності. Це означає, що власник на власний розсуд обирає методи 
і систему управління своєю фірмою [27, с. 127].

Ми поділяємо думку дослідників медіаринку, що ринок ЗМІ має 
свої особливості й відрізняється від менеджменту будь-якої іншої 
організації чи підприємства. Нагадаємо, що медіапідприємства не 
тільки виготовляють продукт, як і інші організації чи фірми певної 
галузі, а й реалізують товари інших за рахунок розміщення їхньої 
реклами на своїх майданчиках, тобто виступають посередниками між 
споживачами й організаціями завдяки наданим послугам. Власне цей 
аспект нині успішно впроваджують і реалізують постачальники тех-
нологій таких платформ, як Google, Facebook, Twitter та ін.

Телебачення належить до електронних ЗМІ, що мають широкі тех-
нічні можливості й завдяки технічним засобам передають телепродукти 
споживачам. Узгодимо деякі дефініції щодо технічних засобів мовлен-
ня й суб’єктів господарювання, які мають право поширювати контент, 
створений телемовцями й належать до суб’єктів телевізійної індустрії.

Технічні засоби мовлення — сукупність радіоелектронних за-
собів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми і передачі 
доводяться до споживачів [272].

Канал мовлення — сукупність технічних засобів мовлення (ка-
бельного, оптичного, радіозв’язку), призначених для розповсюджен-
ня теле- та/чи радіопрограм на територію, що визначається пара-
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метрами цих засобів, які забезпечують трансляцію в реальному часі 
однієї телерадіопрограми.

Канал мовлення багатоканальної телемережі — частина 
ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує трансляцію в ре-
альному часі однієї телерадіопрограми.

Провайдер програмної послуги — суб’єкт господарювання, 
який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з 
питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає 
абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи 
для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Оператор багатоканальної телемережі — суб’єкт госпо-
дарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуго-
вування та технічну експлуатацію багатоканальної телемережі від-
повідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» без права 
надання програмної (інформаційної) послуги.

Всі перераховані суб’єкти медіаринку належать до структури те-
левізійної індустрії й будуть розглянуті в рамках цієї праці.

Іван Мащенко вважає, що термін «телебачення» був запровадже-
ний російським фізиком Костянтином Перським у 1900 році й тлу-
мачився він «як проєкт пристрою для оптичного звукозапису (фото-
фонографа), де як носій застосовувалась кіноплівка або діапозитив» 
[217, с. 10]. До того, та ще й після, часто використовувалися синоні-
ми: телескопія, електроскопія, далекобачення тощо [85].

Становленню й розвитку телебачення сприяли технічні досягнен-
ня в галузі фотографії, кінематографії, телезв’язку, радіомовлення. 
Автором першого проєкту телевізійної системи вважається порту-
гальський винахідник Адріано де Пайва, котрий у 1878 році запропо-
нував свій електричний телескоп [217, c. 9]. 

Періодизація зародження й становлення ТБ в українському медіа-
просторі вкрай строката, зокрема щодо дати початку телевізійного 
мовлення в Україні. Так, Іван Мащенко цю дату вважає 1 лютого 
1939 р. [217, c. 12]. Інші дослідники, зокрема, С. Абрамов, В. Гороб-
цов, М. Карабанов, В. Петренко «дату початку телевізійнго мовлення 
в Києві» вважають «5 чи 6 листопада 1951 р.» [342, c.13]. Ми вва-
жаємо тут необхідне уточнення щодо місця проведення трансляцій, у 
1939 р. — телемовлення велося із студії Будинку Українського радіо 
[217, c. 12], а 1951 р. — із Київського телецентру на вул. Хрещатик. 
6 листопада 1951 р. є днем повоєнного відродження телебачення в 
Києві [342, c. 13].

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ
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Ю. Усенко виокремлює такі етапи становлення телебачення як 
засобу масової комунікації: 1) 40—50-ті рр. XX ст. — період пропа-
ганди і агітації; 2) 60-і — середина 80-х рр. — консолідація засобів 
телевізійного зв’язку в українському просторі; 3) 1986—1989 рр. — 
розвиток діалогової форми телекомунікації на українському телеба-
ченні; 4) перша половина 90-их рр. — структуризація державного 
телебачення як ЗМК; 5) друга половина 90-их рр. — утвердження 
національного телебачення як засобу масової комунікації [344, с. 18].

Переконливою для нас видається структура розвитку українсько-
го ТБ української дослідниці В. Гоян, яка застосовує таку періодиза-
цію: перший — 20—30-ті рр. XX ст.; другий — 40-ві рр.; третій — 
1951—1972 рр.; четвертий — 1972—1991 рр.; п’ятий — триває з 
1991 р. дотепер [86, с. 24].

Вдала спроба німецького студента Пауля Ніпкова у 1884 р. із розпов-
сюдженням відеосигналу, виникненням зображення, а також впровад-
женням системи механічного телебачення в кінці 20-х років XX століття 
не тільки запровадила становлення телебачення в світі, а й започаткува-
ла новий управлінський етап у цій царині. Власникам медіакорпорацій, 
телеканалів, радіостанцій, друкованих ЗМІ, продюсерам, менеджерам, 
режисерам, журналістам та іншим суб’єктам медіаіндустрії, необхідно 
було знати, який товар виготовляти, де і як його краще розміщувати, 
які стратегії застосовувати, щоб полегшити збут та завдяки чому дивер-
сифікувати прибутки. Це і були перші паростки менеджерсько-марке-
тингових зусиль медійної команди [392, с. 7].

Масштаби споживання медійних продуктів відтоді були адресо-
вані великим, масовим аудиторіям, які готові платити самостійно. 
За доступ до цих аудиторій рекламодавці готові були викладати по-
стійно зростаючі суми. В свою чергу, ЗМІ разом з іншими галузями 
споживчого сектора вступили в стадію індустріального виробництва, 
в якій все чільніше місце займала стандартизація продуктів, що ви-
робляються, й акцент більше робився на просування й дистрибуцію, 
ніж на унікальність та якість медійних продуктів [52, с. 19]. 

Це дало поштовх для великих видавничих організацій на зразок 
журнального гіганта Сайруса Кьортиса, Пулітцерівських газетярів 
впроваджувати нові моделі монетизації підприємств за рахунок мар-
кетингових інвестицій, зокрема, просування продукції на медіари-
нок завдяки рекламі. Великі медійні корпорації засновували перші 
рекламні відділи, запроваджували перші маркетннгові дослідження 
аудиторії, що сприяло диверсифікації прибутків завдяки рекламі. 
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В перші десятиліття минулого століття спочатку в американській, 
а згодом і в багатьох західноєвропейських, австралійскій, японскій 
економіках, хоча й не в таких масштабах, как у США, масове спо-
живання поступово ставало все важливішим фактором економічного 
зростання. Більше орієнтована на споживчі товари і послуги про-
мисловість стимулювала появу системи маркетингових комунікацій, 
основним елементом якої став медіапростір [52, с. 27].

На початку 20-их років минулого століття український винахід-
ник Борис Грабовський розробив, сконструював та 1923 року вигото-
вив електронну передавальну трубку «Електронний комутатор» [301, 
с. 215]. Засновані на диску Ніпкова системи механічного телебачення 
були втілені в життя в 1925 році Джоном Бердом у Великобританії, 
Чарльзом Дженкінсом — у США, Ованесом Адамяном і паралельно 
Львом Терменом — у Радянському Союзі [149]. А 30 червня 1928 р. 
Борис Грабовський разом із однодумцями, після отримання патенту 
на мовлення, сконструював електронне телебачення з промовистою 
назвою «Радіотелефот», до якого належали радіо-, теле й фото. Цьо-
го ж року запрацювала й вийшла в ефір перша телевізійна станція 
WCFL в Чикаго, заснована на механічній дії [492]. 

Паралельно телебачення розвивалось і удосконалювалось у ба-
гатьох країнах світу. Перший у світі телеканал, що мовив завдяки 
електронній технології, був DFR («Deutscher Fernseh-Rundfunk»), 
«Німецьке телевізійне радіомовлення») у 1934 р. [114]. В США пер-
ше живе зображення було передано завдяки радіохвилям у 1925 році, 
перші експериментальні телевізійні станції з’явились у 1931 р., а з 
1939 р. почали поширюватися перші масові телеприймачі [148].

З 1936 року почалося масове регулярне транслювання телебачен-
ня в різних куточках світу. Цього ж року в Англії було розпочато 
регулярне електронне мовлення (у т.ч. Британської телерадіооргані-
зації суспільного мовлення BBC) з високою на той час розподільною 
частотою 405 рядків. У Радянському Союзі регулярне транслювання 
розпочалося з вересня 1938 р. з Ленінградського дослідницького те-
лецентру, а 1939 р. — телетрансляції були запущені в Нью-Йорку. 
У Києві глядачі вперше могли спостерігати за програмою в прямому 
ефірі 1 лютого 1939 р. Через Другу світову війну трансляції були 
припинені й тільки з 6 листопада 1951 р. відновилося регулярне мов-
лення з Київського телецентру на вул. Хрещатик, 26. 

У 1951—1952 роках Київ увійшов у першу десятку європейських 
столиць, де постало електронне телебачення. Вже в 1953 р. київську 
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телестанцію приймали сім тис. телевізорів — спочатку одноканальних, 
а згодом — трьохканальних. А у 1959 р. інформаційний випуск «Те-
левізійний кіножурнал» супроводжувався візуальним рядом. З 1965 р. 
телевізійні канали розповсюджуються на всій території України, а 
20 січ ня 1965 р. починає регулярне мовлення перший український 
теле канал УТ-1 (Українське телебачення), який з часом став Першим 
національним (7 лютого 1998 р.— 6 квітня 2015 р.), пізніше — «UA: 
Першим», що набув статусу суспільного телемовця й входить до На-
ціональної суспільної телекомпанії України (НСТУ) з 1995 р. [149]. 

В післявоєнні роки телебачення стало найяскравішим прикладом 
масмедіа нової епохи: комерційне телебачення існувало за рахунок 
реклами і було найбільш масовим медіапростором в історії завдяки 
двом, трьом зальнонаціональним каналам чи телемережам, що охо-
плювали майже все населення й майже всі споживчі групи. Аудіові-
зуальний контент, за доступ до якого раніше треба було платити, ку-
пуючи білети в кінотеатр, тепер став для споживачів безкоштовним. 
Адже навіть абонентна плата за суспільні канали схожа ймовірніше 
на мито, ніж на покупку послуги [52, с. 29].

Важливою датою в становленні радянського телебачення як засобу 
масової інформації є 1 січня 1968 р. Саме тоді на екрани телевізорів 
у СРСР вперше вийшов випуск програми «Вести». А в 1969 р. на 
території України з’явилося перше кольорове телебачення. З кінця 
80-их рр. починають застосовувати прямі включення зі з’їздів депу-
татів СРСР [149].

Повноцінне розповсюдження комерційного телебачення і радіо, ство-
реного для задоволення інтересів рекламодавців, почалось тільки в 1970—
1980-ті рр. в рамках масштабніших процесів лібералізації національних 
економік в цілому й індустрії телекомунікації, зокрема [52, с. 18].

У березні 1972 року в Україні офіційно було запроваджене дво-
програмне телемовлення — УТ-2. Третій канал УТ-3, що призначав-
ся як для передач із Москви, так і для місцевого мовлення, запустив-
ся за рік, у 1973-му. У 1989 році був створений перший недержавний 
канал під назвою ТОНІС (його робоча назва була «Молодіжний 
відеоканал») — абревіатура «Творчого об’єднання нових інформа-
ційних систем». Того ж року канал отримав ліцензію на супутнико-
вий WorldNet. Через три роки ТОНІС перевів центральний офіс до 
Києва й розширив мовлення на столицю [323].

Процеси, пов’язані з диференціацією споживчих уподобань і 
нові менеджерсько-маркетингові реалії превалювали на медіарин-
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ку 1970—80 рр. Менеджерські й маркетингові зусилля були зосе-
реджені на стимулюванні споживачів купувати ті ж товари, тільки 
нижчої якості. В ці ж роки відбувалося зародження нових моделей 
комунікацій із глядачами. Все це потребувало чималих менеджер-
ських зусиль для організації масштабних PR, рекламних кампаній 
та маркетингових сервісів. Саме тоді в телевізійній галузі з’явилася 
велика кількість супутникових каналів, кабельних мереж, аудиторія 
почала ділитися на цільову, потенційну, реальну. А із виникненням 
і розвитком інтернету й цифрових технологій почали створюватися 
умови для максимального таргетування споживачів. 

В 1980-ті роки починаються експерименти науковців щодо вимірю-
вання аудиторії. Перші кроки дослідження радіоаудиторії було зробле-
но ще в 1936 р., коли Артур Нільсен придбав патент на аудиметр у 
двох учених Колумбійського університету Клода Робінсона та Луї-
са Вулдрафа. Відтоді почали замірятися переваги радійних спожи-
вачів. Згодом, у 1987 р., цей пристрій було замінено на систему лі-
чильників телеаудиторії, у 1990 р. його було удосконалено й названо 
піплметром. Завдяки йому дотепер всесвітньовідомі компанії, такі як 
Nielsen, AGB, GFK та інші проводять панельні дослідження ауди-
торії в різних країнах. 

Рекламні бюджети багатьох медіаіндустрій 1970—1990 рр. почи-
нають зростати й залишаються впродовж тривалого періоду одними 
із важливих важелів медіаекономіки. Маркетингові сервіси вперше 
починають диверсифікувати прибутки переважно завдяки створенню, 
розвитку й просуванню медіакомпаніями своїх брендів. 

Розвитку телевізійного мовлення в Україні слугували перебудо-
ва й розпад Радянської імперії в 1991 р. До цього часу телебачен-
ня було монополізовано державою, відповідно було підпорядковане 
держбюджетному фінансуванню та ідеологічному впливу. Тоталітар-
на система поширювала свій вплив на всі телевізійні продукти: від 
новин до художніх фільмів.

Ліквідація державної монополії на телемовлення зумовила необ-
хідність докорінних змін у діяльності суб’єктів ринку телевізійного 
ландшафту. Для території України характерним явищем стало ви-
никнення і швидкий розвиток великої кількості комерційних ефір-
них телекомпаній, а також мережі кабельного телебачення. Тоді ж 
виникло й таке явище, як теле-, радіобізнес. Телемовцям колишнього 
Радянського Союзу доводилося працювати в умовах планової еко-
номіки, і забезпечення потреб глядачів та поняття «глядач—телеви-
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робник—рекламодавець», на основі якого працюють нині телеканали 
у всьому світі, в Україні не існувало. Із прийняттям Декларації про 
державний суверенітет у 1991 р. з’являються перші українські ко-
мерційні канали телебачення та радіо. Деякі з них протягом кількох 
років завоювали власну аудиторію та розпочали виробництво власно-
го інформаційного продукту. Намітилися ознаки реальної конкурен-
ції між телерадіокомпаніями, люди отримали можливість обирати, 
що їм дивитися в ефірі й слухати [392, с. 12].

1 липня 1991 року в Києві запустилося «Незалежне Телебачення 
Мегапол» («ТВМ»), яке почало мовити на 7-му каналі. В 1993 році 
канал за-крився. На його місце приходить «Гравіс-7», який проісну-
вав у ефірі до 2006 року. У 1992 р. в Києві з’явився телеканал ЮтаР 
(Unity of TV and Radio або «Об’єднання ТБ і Радіо»), який став 
мовити на 32-му каналі. 15 січня 1992 року в Києві запускається пер-
ший в Україні приватний розважальний телеканал «Тет-а-тет» (нині 
відомий як ТЕТ) [323]. 

Влітку 1992 року в ефірі 32-го каналу з’явився ролик, який пові-
домляв про старт нової телекомпанії під назвою «Міжнародна комер-
ційна телерадіокомпанія» (МКТ), названа англійською абревіатурою 
ІСТV. Телекомпанія була створена зусиллями приватної американсь-
кої компанії «Story First Communications» й українського державно-
го концерну «РРТ». Програми вирізнялися якістю й українськомов-
ним контентом [323].

У багатьох країнах світу з демократичним устроєм існує суспільне 
мовлення, що висловлює думку громадян. Воно фінансується пере-
важно глядачами, а тому саме вони наділені правом контролювати 
телемовців, стежити, щоб програми не виходили за межі загально-
прийнятих понять моралі та виражали інтереси споживачів. Крім 
глядачів, повноваженнями контролю мовлення наділені спеціальні 
органи — наглядові ради або незалежні Телевізійні комісії. Існують 
різні підходи науковців до визначення моделей ЗМІ відповідно до 
територіально та організаційно-політичного устрою.

Процес зародження й становлення суспільного мовлення в Україні 
та світі, переваги й недоліки такої системи мовлення досліджува-
ли такі науковці й журналісти-практики, як Г. Блумер, О. Голюк, 
В. Гоян, О. Гоян, О. Гресько, Л. Губерський, С. Даниленко, В. Іва-
нов, І. Мащенко, О. Савенко, О. Сербська, І. Слісаренко, А. Кули-
ков, М. Нагорняк, В. Набруско, М. Томенко, А. Шевченко, Т. Шев-
ченко, А. Яковець та ін.
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Залежно від історичних реалій, існує поділ на суспільну модель 
мовлення, державну й комерційну. Крім того, залежно від географіч-
ного розташування, існує й така класифікація: британська, амери-
канська, англо-французька та інші моделі суспільного мовлення. 
Заслуговують уваги сучасні концепції залежності моделі ЗМІ від по-
літичного режиму, в якому вони існують. Даніель Халін і Паоло Ман-
чіні, які розробили цю теорію, виділяють три моделі співіснування 
політичних систем і ЗМІ. Відповідно до географічного положення й 
супутніх елементів політичного життя європейські медіа поділяються 
таким чином: Середземноморська або багатополярна плюралістич-
на модель, до якої належать Франція, Греція, Італія, Португалія, 
Іспанія; Північно-центральна європейська або демократично-корпо-
ративна модель, до якої належать Австрія, Бельгія, Данія, Фінлян-
дія, Німеччина, Швеція, Норвегія, Швейцарія; Північно-Атлантич-
на або ліберальна модель, до якої належать Великобританія, США, 
Канада, Ірландія. Але самі ж автори вказують на те, що США й 
Великобританія небезпідставно віднесені до однієї ліберальної си-
стеми, але за різними показниками. Теорія «англо-американської» 
моделі журналістики не витримала перевірки часом. Великобританія 
знаходиться десь на межі ліберальної й демократично-корпоративної. 
Франція займає пограничну нішу між багатополярною плюралістич-
ною моделлю і демократично-корпоративною [174, с.13].  

Д. Халін і П. Манчіні вважають, що найпрогресивнішою, яка від-
повідає потребам глобальної економіки, є ліберальна модель ЗМІ. На 
їхнє переконання, весь світ рухається в бік цієї моделі, головна особ-
ливість якої — велика комерціалізація ЗМІ, а отже — здатність від-
стоювати власні інтереси, а не політичних сил, що прийшли до влади.

На початку 1980-их рр. в Європі на 40 суспільних мовців існувало 
лише чотири комерційні: в Люксембурзі, Фінляндії й Великобри-
танії. До кінця XX ст. ситуація врівноважилась. Нині в 17 європей-
ських країнах існує 60 суспільних і понад 70 приватних національних 
телеканалів, що забезпечують покриття понад 50% домогосподарств. 
Крім того, є сотні приватних кабельних і супутникових каналів, що 
покривають нішеві аудиторії. Таким чином, виникає «загальний су-
спільний простір», оскільки «інформаційний простір» однієї соціаль-
ної системи завжди ширший за її географічні межі, тому всі соціальні 
системи на рівні інформаційних потоків взаємопов’язані [174, с. 20].

Однією з найперших, найпотужніших та найпрогресивніших те-
лерадіокомпаній у світі, що створена на основі суспільного мовлен-
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ня ще 1922 року, є ВВС (British Broadcasting Corporation). Свою 
діяльність британська компанія розпочала як консорціум вироб-
ників внутрішніх радіопрограм, метою якої було створення ринку 
для приймачів. Всесвітня телевізійна служба BBC почала мовлення 
1932 року. Першочерговим завданням компанії було виробництво но-
вин, які спочатку транслювались на радіо, а вже потім — на першо-
му інформаційному BBC-1 та другому телеканалі з розважальним 
контен том BBC-2. На каналі повністю відсутня реклама, регулярно 
виходять в ефір освітні програми.

Монетизується корпорація переважно від абонетської плати гро-
мадян завдяки ліцензіям, які має придбати кожен охочий споживати 
пропонований контент. Ці кошти покривають близько 80% бюджету. 
Крім того, консорціум заснував дочірні комерційні компанії, такі як, 
BBC World, BBC Prime, BBC Worldwide, п’ять радіоканалів. Ди-
версифікація прибутків відбувається завдяки впровадженню новітніх 
технологій, співпраці з комерційними телерадіоорганізаціями, прода-
жам програм власного виробництва, створенню й розповсюдженню 
документальних телефільмів, видавничій діяльності.

У 60—70 рр. ХХ ст. компанія поширила своє теле- і радіомов-
лення майже  в усі куточки світу, пізніше була представлена в інтер-
неті. Вже тоді було встановлено принцип автономності суспільного 
мовлення з високими журналістськими стандартами, які є взірцем 
стандартів сучасної журналістики сьогодні. BBC є незмінним при-
кладом для наслідування для інших суспільних і комерційних мовців 
у всьому світі.

Система некомерційного телемовлення США почала розвиватися 
в середині 50-их років. Цьому сприяло створення Служби суспільно-
го мовлення 1969 року із 348 телестанцій. У 1990 р. у США було за-
реєстровано вже 1400 радіостанцій і 300 телестанцій некомерційного 
характеру. Близько 17% витрат на некомерційне телерадіомовлення 
покривається за рахунок федерального бюджету. Приблизно 22% — 
це гроші пожертвувань з різноманітних фондів, грантів, близько 
20% — кошти від приватних осіб. 5% надходять від спонсорства, 
2% — ліцензійний збір [464, с. 142]. 

На відміну від британських журналістів, американські працюють 
в умовах, не обмежених етичними нормами. Практично всі медіа є 
приватними за формою власності й економічно незалежними від дер-
жави. Цікаво, що першочерговим завданням в їхніх статутах випи-
сане неодмінне служіння суспільству. Проте фактично американські 
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ЗМІ працюють за моделлю, яку запропонував свого часу В. Ліп-
ман — майже всі ЗМІ сьогодні підпорядковані владі рекламодавця 
чи спонсора [464, с. 148]. 

Велику конкуренцію некомерційному мовленню США складає 
міжнародна служба новин CNN (англ. Cable News Network — ка-
бельна новинна мережа). Вона була заснована в 1980 р. підприємцем 
Тедом Тернером як телевізійна агенція новин, яка першою в світі за-
пропонувала мовлення в режимі 24/7. CNN є лідером перегляду в 
США й займає друге місце в світі за охопленням аудиторії після BBC. 
CNN є потужною комерційною компанією, яка має велику кількість 
міжнародних представництв у всьому світі й штаб-квартиру в Атланті.

CNN була основним джерелом висвітлення подій в Іраку, війни 
у Перській затоці, воєнних операцій США на Гаїті, воєнного кон-
флікту в Чечні та інших фактів. Телекомпанія стала першою, хто 
повідомив про трагічні події 11 вересня 2001 р. Ключовими прин-
ципами компанії CNN є репортажі з прямими включеннями з місця 
подій, ексклюзивна подача інформації з перспективою на глобальне 
висвітлення. В основі мовлення CNN лежить слоган: «Новини — це 
головний продукт CNN, CNN — це новини» та концепція: «Новини 
CNN — це глобальний продукт для світового ринку, вони надають 
можливість по-іншому дивитись на світову історію та об’єднують 
країни світу. CNN знову винайшли новини» [464, с. 152; 156]. Серед 
серйозних конкурентів CNN на сьогодні є ВВС World та Euronews.

Телеканал Euronews (Євроновини) був створений у 1993 році як  
відповідь європейської спільноти на світові інформаційні виклики, 
зокрема, після гучного висвітлення американською телекомпанією 
СNN подій в Іраку. На той час CNN був першим телеканалом, що 
мовив одночасно кількома мовами: англійською, німецькою, фран-
цузькою, іспанською та італійською. Слоган компанії Euronews: 
«Ба гато голосів, єдиний погляд» відзеркалював концепцію каналу, 
щоб оперативні новини подавати якомога більшій кількості глядачів 
багатьма мовами, не втрачаючи  при цьому цілісності й правдивості 
інформації. Ліцензія на мовлення української служби Euronews, що 
належала «Інтер Медіа Групі» Д. Фірташа й С. Льовочкіна, була 
призупинена у 2017 р. у зв’язку з браком коштів.

Кабельне, супутникове й ефірне мовлення EuroNews охоплює по-
над 350 мільйонів домогосподарств в 155 країнах світу (в Європі, 
Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, Близько-
му Сході. Штаб-квартира Euronews розташовується у Французько-
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му Ліоні. За даними на лютий 2006 року акціонерами телеканалу є 20 
суспільних і державних телекомпаній країн Європи і Середземномор’я. 
Найбільші пакети належать: France Nelevision (Франція — 24,05 %), RAI 
(Італія — 21,65%), RTVE (Іспанія — 18,81%), ВГТРК (Росія — 16,06%), 
SSR (Швейцарія — 9,20%). Акціонери займаються діловим управлінням 
і не можуть впливати на редакційну політику Euronews [442].

Цікаво, що з 2016 р. телекомпанія Euronews має стратегічні парт-
нерські відносини з американською компанією NBC, яка викупи-
ла четверту частину акцій європейського мовця [479]. У 2017 р. в 
Euronews трансформовано стратегією мовлення: єдиний відеопотік 
кількома мовами замінили на 12 самостійних телеканалів із різним 
відеорядом і набором програм, стали формуватися незалежні випу-
ски новин для кожної країни [427].

Американські лідери фінансового та ділового мовлення представ-
лені корпораціями «Bloomberg» та «СNBC». Компанія «Bloomberg» 
заснована Майклом Блумбергом у 1981 р. як провайдер фінансової 
інфор мації. Крім «Bloomberg Terminal», важливим продуктом є сімей-
ство спеціалізованих телевізійних каналів BloombergTV (за окремим 
каналом для всіх основних ринків), журнали Bloomberg Markets, 
Bloomberg BusinessWeek, сайти Bloomberg.com і BusinessWeek.com, 
додатки для мобільних гаджетів і радіо BloombergRadio. «Bloomberg 
TV», що є дочірнім підприємством корпорації, мовить на весь світ 
про новини бізнесу, аналітики, прогнозування ринків і має доступ до 
перегляду в онлайн режимі. Телеканал «Bloomberg Television» був 
створений у Нью-Йорку 1994 р. Його глядацька аудиторія нараховує 
310 млн. глядачів. Штат компанії складається із понад двох тисяч 
професіоналів. Європейська резиденція компанії знаходиться в Лон-
доні, азіатська — в Гонконзі [325].

Американський кабельний і супутниковий телеканал новин бізне-
су «СNBC», що до 1991 р. офіційно називався «Consumer News and 
Business Channel», належить компанії NBC Universal. Заснований 
у 1989 р., телеканал із часом розрісся в глобальну телемережу, до 
якої входить велика кількість версій для різних країн і частин світу, 
сумарна дистрибуція яких складає 380 млн домогосподарств у всьо-
му світі. На середину 2013 р. він бул підключений в 96 млн 242 тис 
домогосподарств США, что складало 84,27% від загального числа 
домогосподарств із телевізорами в США [326]. Слоган каналу «Пер-
ший у світі бізнесу» відповідає амбіціям команди професіоналів, які 
укладають незриму угоду з глядачами.
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Телерадіомовлення Німеччини з початку 1950-их років після роз-
колу країни розвивалося за рахунок суспільного, а з 1980-их років — 
комерційного телемовлення. Найпотужнішим суспільним телеканалом 
є консорціум «ARD» (Асоціація суспільного мовлення Федеративної 
Республіки Німеччина), який без декодера розповсюджується на всій 
території країни. До «ARD» входять два загальнонімецьких і дев’ять 
міжрегіональних телерадіокомпаній, серед яких відомі Deutsches 
Fernsehen і Deutsche Welle (DW). Фінансується суспільно-право-
ва організація завдяки податку від громадян, розмір якого встанов-
люється на федеральному рівні [324].

Das Erste — перший суспільний (державний) канал телебачення 
і радіомовлення Німеччини. Другий телеканал центрального Німець-
кого телебачення «ZDF» є громадською телекомпанією, заснованою 
1950 р. Незалежна комерційна організація фінансується за рахунок 
плати за громадське мовлення й реклами. Ще один франко-німець-
кий некомерційний телеканал ARTE, заснований Німеччиною й 
Францією, розпочав транслювання в 1990 році. Контент телеканалу 
відображає події культури, історії, мистецтва, а також документальні 
та художні фільми. Найбільший комерційний телеканал Німеччини 
RTL зі штаб-квартирою в Кельні працює з 1984 р. як кабельне, су-
путникове, інтернет-мовлення [324]. 

На сьогодні ARD випускає перший федеральний канал німецького 
телебачення ARD «Das Erste», одинадцять місцевих каналів телеба-
чення, а також здійснює мовлення через мережу з-понад п’ятдесяти 
радіостанцій [324].

В Італії телебачення зародилося в 1939 р. й відновило своє мовлен-
ня тільки у 1954 р. через Другу світову війну. Монополістом в медіа-
галузі вважається канал суспільного мовлення RAI (Radiotelevisione 
Italiana — Італійське радіо й телебачення), який почергово за-
пустив три телеканали RAI-TV1 RAI-TV2 RAI-TV3. Із 1985 р. до 
них приєднуються комерційні телемовці, серед яких найпотужніший 
«Mediaset» ділить аудиторію з RAI. Відносно велика частина медіа-
пирога належить італійській філії «Discovery Communications» й 
платформі цифрового супутникового телебачення «Sky Italia» [321].

У Франції телебачення існує ще з 1935 р. Запущений телеканал  
«Radio-PTT Vision» (Телебачення Радіо PTT) в 1945 р. було перей-
меновано на «Radiodiffusion-télévision française, RTF» (французьке 
радіомовлення і телебачення). З роками ці канали розповсюджували-
ся й множилися,  відповідно отримали назви RTF-1, RTF-2, RTF-3, 
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що багато разів перейменовувалися. В 1987 р. TF-1 був привати-
зований. Суспільне мовлення Франції розвивається за рахунок по-
пулярного в країні «France Televisions», «France Media Monde» й 
ARTE, а потужними комерційними телекомпаніями й дотепер є «TF-
1», «Canal+» й «M6» [322].

Віхи розвитку телемовлення в Польщі подібні до багатьох західних 
європейських країн. У 1935 році у Варшаві розпочалося створення те-
левізійної станції на основі механічного телебачення, продовжилося ста-
новлення після Другої світової війни в 1947 р. й завершилося в 1952 р.

На межі 1950—1960-их років утворилося вже сім регіональних 
осередків Telewizja Polska з власними студіями — TVP Јуdџ (1956), 
TVP Poznaс (1957), TVP Katowice (1957), TVP Wroclaw (1958), TVP 
Gdaсsk (1959), TVP Szczecin (1960), TVP Krakуw (1961). З 1990 року 
TVP втратила монополію на телевізійне мовлення. Перша офіційна 
приватна телекомпанія називалась PTV Echo і вела мовлення на Вро-
цлав і його околиці до 1995 року. У 1990-х роках виникло кілька по-
тужних приватних телемовників загальнодержавного рівня. У Польщі 
суспільне телебачення не тільки вдало конкурує з комерційними ка-
налами, а й випереджає їх за популярністю. Тільки в 2013 році об’єд-
нання Telewizja Polska (TVP) запустило ще 2 нових канали. Польське 
телебачення успішно перейшло на цифрове мовлення у липні 2013 р. 
відповідно до вимог Женевської угоди [350, c. 73].

Характерною особливістю української телевізійної галузі є запро-
вадження в 2015 р. на території України іномовлення, яке реалізує 
державну політику щодо забезпечення інформаційного суверенітету 
України. 

Відповідно до Закону «Про систему іномовлення України» з ме-
тою захисту національних інтересів країни за кордоном, формування 
та підтримання позитивного її іміджу у світі шляхом оперативного, 
об’єктивного інформування про події, офіційну внутрішню і зовніш-
ню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування у 2016 р. створено державне 
підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 
(далі МПІУ). Систему державного іномовлення складають державне 
підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» та 
Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» [271].

МПІУ має Наглядову раду, склад якої затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Вона забезпечує прозорість поширеної інформа-
ції, дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів 
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інформаційної діяльності. Розповсюдження інформаційних продуктів 
відбувається англійською (не менше 50%) та іншими мовами за допо-
могою супутникового, електронного мовлення та в мережі інтернет. 
Фінансування системи державного іномовлення складає не менше 
0,06% видатків Держбюджету. Крім дотацій із державного бюдже-
ту, джерелами фінансування можуть бути кошти від реклами (крім 
політичної, алкогольних напоїв), продажу власної теле- й радіопро-
дукції, плати за надання в користування авторських та суміжних 
прав, від добровільних, благодійних, спонсорських внесків та інших 
надходжень, не заборонених законодавством. Квота реклами має 
відповідати обсягам, встановленим «Європейською конвенцією про 
транскордонне мовлення» та Законом України «Про рекламу».

Історію становлення, термінологію іномовлення в Україні та світі 
досліджували О. Гресько, О. Джолос, В. Конах, А. Кострубицька, 
М. Малий, В. Набруско, М. Нагорняк та інші.

Тривалий час (з 1950 р.) іномовлення України було представлене 
іномовною редакцією радіо «Київ». Пізніше (1991 р.) її було перей-
меновано у Всесвітню службу радіомовлення України (ВСРУ), яка 
проводила трансляції на четвертому каналі «Українського радіо». 
В 2003 р. з’являється телеканал «УТР» — український державний 
іномовний телеканал, мета якого полягала в забезпеченні входження 
країни в світовий інформаційний простір. З 2015 р. українське іно-
мовлення розвивається завдяки мультимедійній платформі іномов-
лення — телеканалу «UA TV», що перейменовано з «УТР» й запуще-
но в ефір завдяки супутниковому зв’язку 1 жовтня 2015 р. відповідно 
до Закону «Про систему іномовлення в Україні». Він мовить також в 
інтернеті на власному YouTube каналі. Передачі «UA TV» транслю-
ються п’ятьма мовами: англійською, українською, російською, араб-
ською та кримськотатарською. Основна цільова аудиторія — україн-
ськомовна, російськомовна та кримсько-татарськомовна іноземні 
аудиторії, до яких входить діаспора [271]. 

Міжнародними відділами інформаційних служб новин представ-
лені майже всі загальнонаціональні телеканали України. Серед них 
вирізняються телеканали, що претендували на роль міжнародних 
телемовців — Ukraine Today (в ефірі 2014—2016 рр.); Перший: 
Ukraine Національної телекомпанії України (мовив на супутник, 
2010—2016 рр.); «1+1 International» (2006 р. — дотепер). 

Зарубіжні країни з демократичним вектором розвитку завдяки 
телеканалам іномовлення просувають свої продукти на міжнародну 
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арену, що сприяє підтримці їхнього іміджу й входженню у світовий 
інформаційний простір. Так, мовлення Великої Британії представле-
не службою «BBC World Service», Німеччини — «Deutche Welle», 
США — «Voice of America».

Завдяки проведеному опитуванню медіапереваг українців (про це 
докладніше в 4 розділі, дод. Б), нам вдалося з’ясувати, що такі за-
кордонні канали, як BBC, Deutshe Welle, CNN, Voice of America та 
ін. українські користувачі переглядають онлайн не дуже чисельно, а 
саме — 13,8%, але, якщо порівнювати з українськими телеканалами іно-
мовлення, то рішення нашої аудиторії однозначно не на їхню користь. 
Іномовлення в онлайн варіанті представлено 3,4%. Новинні (17,8%) й 
нішеві (18,9%) медіаресурси мають набагато більше онлайн переглядів. 
А загальнонаціональні мовці, що очолюють рейтингові по зиції, за наши-
ми даними теж мають високий рівень переглядів — 60,2%. Це вказує на 
проблеми, які мають вирішуватися на рівні Міністерства інформаційної 
політики, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та 
інших відомств. Населення України має знати більше про іномовлення, 
щоб віддавати свій ресурс часу цим каналам, споживати оперативну, 
достовірну й верифіковану інформацію.

Українські канали іномовлення неефективно представлені не тіль-
ки в онлайн-варіанті споживання контенту, телеперегляд теж не на-
лежний, тільки 8,7% українців найчастіше отримують інформацію 
про стан справ в Україні та світі завдяки іномовленню. Це дуже 
низька цифра порівняно з іншими медіа, найгірше про це дізнаються 
тільки з радіо, що відповідає 4,2%. Закордонним ЗМІ належить 10% 
телеперегляду, українським інтернет-медіа — 22,2%, загальнонаціо-
нальним мовцям віддають свій ресурс часу 51,9% населення. І най-
більше переглядають стрічки соціальних мереж — 63,1%.

Щодо довіри українців до медійних ресурсів, цифри теж очевидні. 
Відсоток довіри споживачів до телеканалів іномовлення один із най-
нижчих — 7,8%, ще гірше довіряють радіо — 2,9%. Найбільше довіри 
надають загальнонаціональним мовцям — 43,3%, очевидно, вважають, 
що їхня інформація найбільш верифікована. Великий відсоток довіри, 
як не дивно, знову належить соціальним мережам — 38,5%, де фейко-
вого контенту спостерігається чи не найбільше. Ця тенденція може бути 
загрозливою з точки зору професійних стандартів журналістики, що 
мають базуватися на основі об’єктивності, достовірності фактів. Україн-
ським інтернет-ЗМІ й закордонним медіа глядачі довіряють достатньо із 
майже  однаковими показниками — 15,5% і 15,4% відповідно.
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Телевізійний ринок України, крім першої шістки найрейтинго-
віших загальнонаціональних мовців, представлений каналами, що 
спеціалізуються на новинах, зокрема, «Канал 24», «5 канал», «Еспре-
со ТБ», «112», «NewsOne», «Прямий». Головним каналом столиці є 
«Київ», що в ефірі з 21 серпня 1995 р. і продукує мовлення на сто-
лицю й Київську область. Телеканали другого ешелону, які належать 
до чотирьох холдингів та є їхніми дочірніми підприємствами, мають 
різне спрямування, переважно розважального контенту, зокрема, 
це канали К1, К2, Тет, 2+2, НТН, Zoom, Оце, НЛО-ТБ, «Сонце», 
«Бігуді», «УНІАН». До нішевих спортивних належать телеканали: 
«Футбол 1», «Футбол 2», «XSport». Дитяче мовлення розвивається 
за рахунок таких каналів, як «ПлюсПлюс», «Піксель», «Малятко 
ТБ». Музичні канали — М1, М2, Music Box, O-TV, EU Music — на-
лежать до нішевих музичних мовців. Телеканал «Enter-фільм» пред-
ставляє ринок нішового мовлення фільмів, «Мега», «Інді го ТБ» — 
науково-популярні телеканали. 

З 1 квітня 2015 р. відновив роботу український телеканал ATR, який 
із 1 вересня 2006 р. до квітня 2015 р. траслював свої передачі в м. Сім-
ферополь і був одним із трьох мовців Криму, серед яких дитячий канал 
«Lale» та «Перший» Кримський. 17 червня телеканал ATR почав вести 
трансляції з Києва. Цільовою аудиторією каналу є кримськотатарсь-
ке населення півострова Крим. Транслювання ведеться кримськотатар-
ською, українською, російською та турецькою мовами [17].

1.4. Мультимедійність, конвергентність, кросмедійність 
як нові драйвери розвитку сучасного медіаринку

Телевізійний канал — це інституціонально-найменований дис-
триб’ютор, який зацікавлений у тому, щоб телевізійні продукти й 
послуги були затребувані цільовою аудиторією й рекламодавцями та 
приносили прибуток.

Всі телеканали можна розділити за такими критеріями: формою влас-
ності, передаванням телевізійного сигналу, зоною технічного покриття. 
Хоча нині ця парадигма втрачає актуальність завдяки інтеграції теле-
бачення в інтернет, конвергентним, кросмедійним процесам. Сьогодні 
реаль ніше працює поділ телеканалів за контентом. Так вимірюються пе-
реваги інтернет-телебачення, коли канали поділяються на розважальні, 
інформаційні, загального перегляду тощо. Про це йтиметься далі.
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За формою власності телеканали можуть бути приватними або 
комерційними, суспільними, державними, зі змішаною формою прав-
ління. Економіка комерційного телебачення — діяльність телепід-
приємства, в основі якої лежить продаж рекламного часу як основ-
ного джерела прибутку, і розрахована вона на масову аудиторію. 
Економіка суспільного телебачення — діяльність, прибуток якої 
базується переважно на розмірі абонентної плати споживачів та від-
сотків з державного бюджету. Економіка державного мовлення біль-
шою мірою залежить від відсотків бюджетних коштів, виділених дер-
жавою для функціонування. Нині набирає обертів змішана модель 
фінансування, де можуть поєднуватися у будь-який спосіб перера-
ховані форми власності телебачення, формула якої — реклама плюс 
державний бюджет плюс спонсорські пакети великих корпорацій.

Хоча українські телемовці «1+1», «Інтер», «Новий канал», «ІСТV», 
«СТБ», «Україна» та інші мають статус загальнонаціональних, за фор-
мою власності вони є приватними. Головна мета таких комерційних те-
лекомпаній — зібрати аудиторію біля телевізійного екрана і продати її 
рекламодавцеві. Якщо задати певний вектор розгляду проблем функ-
ціонування каналу в контексті попиту та пропозиції, конкурентної бо-
ротьби, брендинга, промоції, стає зрозуміло, що вітчизняне телебачення 
доволі молоде як за менеджментом, так і за контентом.

Незважаючи на потужний розвиток інтернет-ресурсів, національ-
ний медіаринок продовжує перерозподілятися. В умовах глобалізації 
набирає обертів процес монополізації — концентрація медіаресурсів і 
підпорядкування бізнес-групами і медіахолдингами медіапростору та 
використання масмедіа у власних інтересах. Хоча у ст. 8 про захист 
економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення згідно із Законом 
України «Про телебачення і радіомовлення» йдеться про те, що «жод-
на фізична або юридична особа не має права контролювати у будь-який 
спосіб через вплив на формування управлінських та/або наглядових 
органів телерадіоорганізацій, понад 35% загальних обсягів відповідно-
го територіального телерадіоінформаційного ринку — загальнонаціо-
нального, регіонального або місцевого. Один суб’єкт господарювання 
може мати лише одну ліцензію на наземне ефірне мовлення у кожному 
територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку — загально-
національному, регіональному або місцевому» [272].

Нині велика частка «медіапирога» належить чотирьом великим 
медіахолдингам Віктора Пінчука, Дмитра Фірташа й Сергія Льовоч-
кіна, Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова. До складу холдингу 
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«StarLightMedia» Віктора Пінчука входять телеканали: СТБ, ICTV, Но-
вий канал, ОЦЕ ТБ, М1, М2, газети «Факти», «Інвест Газета», MMR 
та група «Тавр медіа», яка керує шістьма національними радіостанціями, 
такими, як: «Російське радіо. Україна», «Хіт FM», «Kiss FM», «Radio 
Rocks», «Мелодія» і «Релакс». До «InterMediaGroup» Дмитра Фірташа, 
Сергія Льовочкіна, належать телекана-ли: «Інтер», «Інтер+», «НТН», 
«Ентерфільм», «Піксель», «К1», «К2», «Zoom», «Мега».

«MediaGroupUkraina» Ріната Ахметова налічує телеканали: 
«Украї на», НЛО TV, Індиго TV, Ескулап TV, «Футбол 1», «Футбол 
2», газета «Сего-дня», інтернет-ресурси, зокрема, відеосервіс «Oll 
TV». Компанія «1+1 MediaGroup» Ігоря Коломойського контролює 
телеканали «1+1», «1+1 International», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» 
та «Уніан-ТБ», «Бігуді-ТБ», а також інформагентство «УНІАН», 
інтернет-проекти «Главред» і «Телекритика». 

Монетизувати контент після 2014 р. впливовим медіахолдингам 
стає все важче, тому топменеджмент змушений шукати нові способи 
отримання прибутку. Медіаексперт, радник голови Нацради з теле-
бачення і радіомовлення Олександр Глущенко зазначив, що у 2017 р. 
«у кабельному ТБ і IPTV медіагрупи змогли заробити перші поміт-
ні кошти» завдяки колаборації з операторами та провайдерами про-
грамних послуг [63]. 

Конкуренцію впливовим медіагрупам намагається скласти суспіль-
ний мовець «UA:Перший», до складу якого входять регіональні філії 
НСТУ, «UA:Культура», «UA:Крим». Зазначимо, що в держбюджеті 
на 2019 рік на фінансову підтримку ПАТ «НСТУ» закладено 1 млрд 
грн, що складає приблизно 57% від суми, яка передбачена законом 
та мала би в 2019 році становити не менше 0,2% видатків загального 
фонду держбюджету України за попередній рік, що складає не мен-
ше 1,818 млрд грн [233].

У січні 2018 р. вісім українських телеканалів створили «Україн-
ську телевізійну асоціацію». До неї увійшли телеканали «112 Украї-
на», «Прямий», «Сонце», «NewsOne», «ХSport», «Еспресо», 
«EU:Music», ATR. Ці мовці, які не входять до жодної з телевізійних 
груп, об’єднались з метою сприяння встановленню прозорих та спра-
ведливих правил [221]. 

Вивченню телевізійного ринку в Україні та світі, сучасним кон-
вергентним, трансформаційним процесам присвячено чимало праць 
закордонних та українських науковців, медіаекспертів-практиків, 
серед яких: А. Акайомова, А. Асмолова, Л. Березовець, О. Богусла-
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вський,  Н. Васильєва, В. Ґатов, Т. Гиріна, Л. Городенко, К. Гор-
ська, В. Гоян, О. Гоян, Ю., О. Гресько, Ю. Єлісовенко, М. Жен-
ченко, А. Захарченко, О. Зернецька, В. Золяк, В. Іванов, Р. Крейґ, 
М. Криворучка, Т. Лильо, О. Мелещенко, І. Мельник, В. Набруско, 
М. Нагорняк, А. Овсянніков, Н. Олексієнко, Т. Петрів, А. Пінчук, 
Г. Полісученко, Б. Потятиник, Г. Почепцов, О. Прикидько, В. Різун, 
М. Соловйов, О. Хворостина, Л. Федорчук, Є. Цимбаленко, В. Шев-
ченко; таких представників зарубіжної наукової думки, як  Г. Алза-
мора, Г. Бакулєв, О. Вартанова, М. Бйорн, К. Вербах, Г. Джейкінс, 
Р. Гамбарато, К. Мейер, Г. Мейкл, К. Молоні, М. Сікарт, Л. Тарсіа, 
А. Телеріа, Дж. Шервуд та інші. 

На початку 1990-их років в Україні було створено державний ор-
ган — Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, 
яка провела інвентаризацію приватного ресурсу країни і почала лі-
цензувати приватні телекомпанії. До 1994 року заявки на отримання 
частот подали понад тисячу телемовців. Отримавши регіональні лі-
цензії, власники почали об’єднувати їх у національні мережі. 

Розгортання на території України телевізійної панелі вимірюван-
ня споживчих переваг із 1998 року надало можливості українським 
мовцям користуватися рейтинговими показниками дослідження ауди-
торії завдяки аутсорсинговим компаніям AGB-Ukraine, GFK, Nielsen. 
Відповідно до проведених тендерів індустріальним телевізійним 
комітетом (ІТК), який представляв можливості усіх телеканалів, що 
мали намір брати участь у вимірюванні, обиралися компанії, що про-
водили дослідження. До 2008 р. мотиваційні переваги вимірювала 
AGB-Ukraine, далі — до 2014 р. — GFK, після панельного скандалу 
українську аудиторію досліджує Nielsen. В результаті визначилися 
телеканали, що очолили перші сходинки популярності. 

Нині рейтингову таблицю таргетовано між телемовцями за контен-
том — розважально-інформаційним, розважальним, інформаційним, 
дитячим, музичним та ін. Згідно з вимірюванням компанії Nielsen 
2019 р. рейтинг розважально-інформаційних телемовців очолює ка-
нал «Україна». Друга позиція належить «1+1», третю виборюють 
«СТБ», «Інтер» та «ICTV». Інформаційне мовлення очолюють кана-
ли «112 Україна» та «Прямий». Найвищі рейтинги у розважально-
му сегменті належать «СТБ» та «Новому каналу». Загальний рівень 
телеперегляду за всіма віковими категоріями має тенденцію до зни-
ження від 6% до 8% у порівнянні I кварталу 2018 р. з I кварталом 
2019 р. [281].
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Телебачення має чотири типи мовлення [72]: ефірне телебачення 
(аналогове ефірне, цифрове ефірне, FTA — Free To Air — вільний 
доступ до контенту, Pay TV); супутникове (FTA, Pay TV); кабельне 
телебачення; IPTV.

За роки незалежності обсяг телемовлення в Україні збільшився, 
а саме воно якісно змінилося, передусім, завдяки глобальним транс-
формаціям, що відбулися і в нашому суспільстві: інформатизації, 
конвергенції ЗМІ, цифровізації ефіру, дигіталізації, впровадженню 
новітніх технологій, розвитку інтернет-мовлення. У зв’язку з пое-
тапним переходом України на цифрове мовлення та його логічним 
завершенням 31 серпня 2018 р. ліцензування супутникових мовців 
стало інтенсивнішим. 

Технічні можливості передавання телевізійного сигналу (аналового, 
цифрового, завдяки інтернет-платформам) з часів незалежності доте-
пер значно покращилися. Завдяки впровадженню цифрових техноло-
гій українські глядачі з 31 серпня 2018 р. можуть споживати якісні-
ший за аналогове мовлення цифровий сигнал, хоча перехід проведено 
із запізненням, адже цифровізацію телеефіру заплановано було прове-
сти до 2015 р., потім пролонговано до 2017 р., а потім ще до 2018 р. 

Платформи розповсюдження телевізійного сигналу станом на 1 квар-
тал 2019 р. розподілилися таким чином. Частка споживання населен-
ням України цифрового сигналу у 2019 р. зросла на 50% порівняно з 
2018 р., споживання завдяки інтернет-платформам підвищилося на 54%. 
На 1% зросло споживання супутникового сигналу, аналогове мовлення 
скоротилося на 37% [282]. До 20 січня 2020 р. більшість загальнонаціо-
нальних телеканалів мають закодувати супутниковий сигнал мовлення. 
Ця послуга, тобто споживання телеконтенту завдяки супутниковому 
сигналу, стане платною для населення України. Таким чином відбудеть-
ся монетизація телемовців завдяки розповсюдження цього виду телесиг-
налу дистриб’юторськими компаніями Viasat та ExtraTV.

Щодо проникнення цифрового телебачення у світі можемо кон-
статувати, що за даними Digital TV World Databook 2016 р. три 
чверті телевізійних домогосподарств у світі цифровізовано. Із 138 
країн (без врахування України) загальне проникнення цифрового 
ТБ збільшилося з 40,4% ТБ-домогосподарств на кінець 2010 р. до 74, 
6% на кінець 2015 р. Тобто кількість домогосподарств за п’ ять років 
з проникненням цифрового ТБ зросла на 34,2%. Близько 584 млн 
ТБ-домогосподарств було додано до 138 країн за п’ять років. Це под-
воїло цифри до 1,170 млн. Потужно швидкими темпами до цифрові-
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зації йшли Азіатсько-Тихоокеанський регіон (381 млн) і Китай (339 
млн). Число платних ТБ-домогосподарств (аналогових і цифрових) 
досягло 907 млн з 2015 р., збільшившись  на 716 млн з 2010 р. Азіат-
сько-Тихоокеанський регіон збільшився до 126 млн, що становить дві 
третини загального зростання [439].

Закони України «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекла-
му», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», 
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення» регулюють 
діяльність телерадіоорганізацій на території країни, визначають пра-
вові, економічні, соціальні, організаційні умови їхнього функціону-
вання, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадянина на 
отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкри-
те й вільне обговорення суспільних питань. 

Позитивним зрушенням сьогодення є запровадження громадськи-
ми організаціями законопроєкту про аудіовізуальні медіасервіси, про 
який заговорили ще в 2015-му. До 1 вересня 2019 року він мав бути 
ухвалений відповідно до взятих зобов’язань перед ЄС. Завдяки йому 
телекомпанії зможуть реформувати застаріле законодавство у сфері 
телерадіомовлення, наблизити його до європейських стандартів. До-
кумент замінить нині чинний закон «Про телебачення і радіомовлен-
ня», ухвалений ще в 2006-му, а також закон «Про Нацраду з питань 
телебачення та радіомовлення» [9].

Ключовими нормами законопроєкту є: запровадження реєстрації 
замість ліцензування, що стосується тих мовців і провайдерів, які 
не застосовують радіочастотний ресурс (РЧР); ліцензування пропо-
нується всім, хто використовує РЧР; регулювання єдиного провайдера 
ефірного цифрового телебачення — компанії «Зеонбуд», зокрема, його 
тарифів; обов’язкова фінансова звітність, в разі невиконання — засто-
сування примусового аудиту; кабельні провайдери будуть зобов’язані 
декларувати свої абонентські бази не тільки за запитом Нацради, а 
й телеканалів; унормованість антимонопольного обмеження; зміна 
фінансування суспільного мовця (в обсязі не менше 40% фактичних 
надходжень від рентної плати за користування радіочастотним ресур-
сом України за поточний рік); нові вимоги до членів Нацради; впро-
ваджуються Координаційна рада з питань аудіовізуальної політики; 
зміна технологій мовлення; дозволяється зміна програмної концепції 
мовця (не більше 30%), введення нової євроквоти та інші.

Телебачення — засіб масової інформації, що потребує багато-
мільйонних капіталовкладень. Організація загальнонаціонального 
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ка на лу в Україні вимагає кількох сотень мільйонів гривень. У теле-
радіомовців є можливість існувати за принципом комерційного теле-
бачення, де основне джерело прибутку — реклама. Хоча однієї цієї 
умови для успішної організації, функціонування й диверсифікації 
прибутків телеканалу в умовах мультимедійності й доби цифрових 
технологій недостатньо. Приміром, в період фінансових криз при-
бутки телемовців через зменшення кількості рекламної продукції 
починають стрімко падати. Рецесії 2008, 2013 рр. позначилися на 
багатьох телекомпаніях: вони змусили їх застосовувати нові страте-
гії розвитку та технологічні можливості. Інтернет-ресурси сприяють 
інтенсивному перетіканню аудиторії з традиційних майданчиків те-
леканалів до інтернету, а значить, рекламу на телебаченні споживає 
все менше людей. Це автоматично зменшує інвестиції рекламодавців і 
означає, що працювати телеканалам лише за принципом комерційно-
го телебачення, де основним прибутком є реклама, нині недоцільно. 

Сучасні економічні виклики потребують нових моделей та інстру-
ментів управління, інноваційних бізнес-процесів і напрямів розвитку 
менеджменту. Якщо раніше капіталізація телебачення залежала пере-
важно від технологій поширення телесигналу (механічне, електрон-
не, аналогове, цифрове, завдяки інтернет-платформам), технічного 
покриття (ефірне, кабельне, супутникове) і від кількості продажу 
реклами, то нині із бурхливим розвитком вебтехнологій вектор моне-
тизації телебачення змістився. З’явилися такі різновиди телебачення, 
як IP-TV, web-телебачення, торент-ТБ. Тепер телебачення, як і інші 
види традиційних ЗМІ, такі, як радіо та друковані медіа, представ-
лені в інтернеті. Завдяки цим процесам аудиторія отримала мож-
ливість споживати ресурси традиційних медіа через інтернет. 

Інтернет-телебачення — це відкрита мережа, що постійно розви-
вається, де присутні численні відеовиробники, які пропонують автор-
ський контент (мережеві інтернет-канали, онлайн-версії традиційних 
(ефірних) телеканалів, незалежні студії, групи і окремі користувачі 
(вебкаст) [242, с. 24].

Специфіка інтернет-ТБ близька до сучасної «міжмережі»: кожен 
може опублікувати інформацію, яка глобально доступна. В системі 
інтернет діють і розвиваються різні види ресурсів з метою постачан-
ня відеоматеріалів. Це відеохостинги, незалежні інтернет- та ефірні 
телеканали (дублють своє мовлення в мережу)» [9, с. 195].

Завдяки конвергенції, мультимедійності інтернет-канали можуть 
поширювати інформацію й використовувати одночасно відео, аудіо, 
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текстові повідомлення, фото. Мовлення може бути на замовлення 
(VOD — video on demand, AVOD (Advertising Video on Demand) — 
тип відео на замовлення, коли доступ до відео надається разом з рек-
ламою) або в потоці (striming, SVOD — striming video on demand), 
що є аналогом прямої трансляції. Онлайн версії телеві зійних про-
дуктів і послуг нині широко представлені в інтернеті. Існують і не-
залежні інтернет-канали, що не мають ефірних аналогів. Розвиткові 
інтернет-телебачення сприяють процеси таргетування й кастомізації 
аудиторії. Цей чинник відрізняє інтернет-ТБ від традиційного, що 
поширює інформацію для масової аудиторії  відповідно до уподобань 
не тільки споживачів, а й рекламодавців. З огляду на таргетований 
поділ аудиторії за уподобаннями з’явилось більше інтернет-ресур-
сів, що пропонують нішевий вид контенту, зокрема, спортивний, му-
зичний, природничий, садівничий, географічний, фільмів, серіалів 
та інші.

Поступове перетікання ЗМІ в інтернет супроводжувалося появою 
нових різновидів мережевих ЗМІ, зокрема, інтернет-видання (інтер-
нет-газета, інтернет-журнал) — 1994—1996 роки, інтернет-радіо 
(з 1998 р.) та інтернет-телебачення (з 1999 р.) [72]. 

Розвиток інтернет-телебачення можна поділити на два періоди. 
Перший — до початку 2000 р. (використання технології WEB 1.0 ), 
другий — після 2001 р. (на основі WEB 2.0). Мережа першого по-
коління (WEB 1.0), хоча й була призначена для передачі текстової 
інформації, але розвивалася швидко і була основою для зародження 
онлайнових медій — інтернет-радіо, інтернет-телебачення, соціаль-
них мереж, однак уже на фундаменті WEB 2.0 [87, с. 42]. 

Один із перших експериментів інтернет-мовлення був здійснений 
студен тами факультету журналістики університету штату Мен на вистав-
ці «Експо-1998» в Гановері, США. Щодня в ефір виходили п’ять програм 
10-ти хвилинних новинних блоків та інша продукція, що стосу валася без-
посередньо виставки. Студентські програми переглянули близько 16 ти-
сяч осіб. Цього ж року американський мільярдер Марк К’юбан запустив 
мультимедійний інтернет-проект broadcast.com, на якому розмістив ві-
део, аудіофайли і пропонував користувачам єдиний портал для доступу 
до новин, спортивних матчів, судових слухань. Одночасно компанія про-
давала рекламні ролики. На той час користуватися інтернет-ресурсами 
могли дозволити собі тільки люди зі статками [242, с. 25].

Другий період інтернет-телебачення відбувся завдяки соціаліза-
ції, зростанню доступності відеообладнання. На сьогодні інтернет-ТБ 
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представлено інтернет-каналами на базі корпорацій, мережевими 
інтер нет-каналами (Joost, DNAStream, Babelgum), авторським пото-
ковим мовленням (JustinTV, аналогічний сервіс віднедавна надає і 
мережа Facebook) [242, с. 26].

Українському досліднику М. Соловйову вдалося виокремити типи 
подачі інформації в різноманітних українських інтернет-варіантах те-
лебачення та формати подачі їх відео на сайтах. У режимі онлайн 
(мовлення без обмежень) працюють 12 телеканалів: «24 (Телеканал 
новин)», «5 канал», «Всесвітня служба «УТР», «Інтер», «К1», «Пер-
ший Національний», «Перший Діловий», «НТН», «СІТІ», «Київська 
Русь», «Рада», «Український бізнес-канал «UBC».  Дещо обмежений 
формат подачі інформації ми простежуємо на сайтах таких каналів: 
«Студія 1+1», «СТБ», «Новий канал», «ТРК «Україна», «NewsOne», 
«Перший автомобільний» – усього шість». Чотири телеканали, серед 
яких «Тоніс», «ICTV», «ТЕТ», «ТРК «Київ», М. Соловйов відніс до 
групи таких, що не дублюють свій контент в інтернеті [311, с. 196].

Таким чином, у класичних медіа з’явилась можливість запровад-
жувати різноманітні варіанти співпраці з інтернет-ресурсами, у т. ч. 
дублювати свою продукцію за допомогою вебсайтів в інтернеті, бути 
незалежними у подачі контенту, впроваджувати нові бізнес-моделі, 
розвивати інноваційні стратегії менеджменту, монетизувати контент 
не тільки завдяки рекламі. Це глобально покращило могутній обіг 
інформації у світі та сприяло переформатуванню фінансових потоків 
медіаіндустрії.

Проте збільшення піратського контенту в інтернеті створює умо-
ви для шахраювання даними, поширення фейкової, недоброякісної 
інформації. І це загрозлива тенденція, що з роками масштабується. 
«Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту ін-
формації Служби безпеки України «забезпечує формування та су-
проводження моделей загроз безпеці інформації», однак ця складова 
лише незначною мірою забезпечує проведення системного моніторингу 
всього спектру можливих загроз», — зазначає Г. Сащук [302, с. 113].

Сучасному поколінню телевізійників необхідно враховувати про-
цес стрімкого й масштабного впровадження мультимедійних техно-
логій, гіперконкуренції, збільшення кількості доступних каналів, 
зокрема, й завдяки інтернету і, водночас, через зменшення кількості 
телеканалів, які кожна людина реально дивиться. Чим більшим в 
аудиторії є вибір, тим менше телеканалів привертає увагу глядачів. 
У результаті через «надлишок вибору» споживач не може і не хоче 
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робити вибору. Виникає ситуація, коли самообмеження вибору телека-
налів надає глядачеві найбільший психологічний комфорт. Телеканали 
з гарно «розкрученими» брендами мають свою стабільну аудиторію, і 
чим старша аудиторія, тим меншою стає ця група. Тому телемовцям 
за нестандартних умов необхідно навчитися монетизувати контент і 
приймати нестандартні рішення: правильно скеровувати перетікання 
аудиторії, слідкувати за трендами в іміджі телеканалу, вміло застосо-
вувати ефірну промоцію, комунікації зі споживачами.

Незважаючи на зростання популярності інтернету на території 
України, телебачення продовжує утримувати лідируючі позиції серед 
ЗМІ. Головна перевага телебачення, на відміну від інших засобів ма-
сової інформації, полягає в тому, що воно продовжує бути незмінним 
засобом спілкування для мільйонів сімей. Кожна людина, незалежно 
від свого соціально-економічного статусу, віку, рівня прибутку, про-
довжує дивиться телевізор. Проте молоде покоління більше переваг 
надає інтернет-платформам.

За даними 2019 р. найпопулярнішими серед ЗМІ у використан-
ні медіа для отримання новин, є телебачення та інтернет, як свід-
чать результати соціологічного опитування, проведеного компанією 
InMind за підтримки USAID-Internews. Проте тенденції зменшення 
уваги до телеконтенту з 85% у 2015 р. до 66% у 2019 р. і зростан-
ня соціальних мереж (від 51% до 68%) стають дедалі очевиднішими 
[239] (граф.  1.1.). Хоча ще у 2017 р. найпопулярнішим медіа серед 
українських ЗМІ було телебачення за даними опитування, проведе-
ного компанією Research & Branding Group [230].

граф. 1.1. [239]
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граф. 1.2. [101]

граф. 1.3. [101]

Однак простежуються й позитивні тенденції. Голова представни-
цтва SES Онн о Зонневельд в рамках конференції «Дні електронних 
комунікацій 2019», сфокусував увагу на тому, чому класичне лінійне 
телебачення ще не швидко програє digital. У США останні 5 років 
відбувається невелике зростання телеперегляду — у середньому в 
межах 5—10% [101] (граф. 1.2.).

Молоде покоління (18—34) у США менше дивиться ТБ, але се-
редня кількість годин перегляду на день становить близько 2 годин 
проти 4 годин на день для загальної аудиторії 18+ [101] (граф. 1.3.).
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Проте старше покоління 60+ поступово зменшується, а молодь на-
томість не намагається зайняти телеглядацьку нішу. Це в подальшому 
може призвести до різкого падіння споживання глядацького контенту, 
а значить — рейтингів і прибутків від реклами. Швидкий розвиток 
комп’ютерних технологій, цифрові й інформаційні революції останніх 
років позначилися на економічних чинниках масмедіа, створили пре-
цедент конвергентності глобальних управлінських процесів, запрова-
дили нові кросмедійні та структурні можливості індустрії ЗМІ.

Український науковець О. Мелещенко зазначає, що фактично 
розпочалася нова епоха — технологічна, в якій домінуючу роль віді-
грають інформаційні технології. Її основний сенс — зміна способу 
виробництва, за якого виготовлення продукції виправдано з еко-
номічної, соціальної та екологічної позицій. Масова комп’ютеризація 
суспільства і, відповідно, упровадження інформаційних технологій 
у журналістику, ЗМК призводить до революційних змін в існуючих 
технічних засобах і технологічних процесах [220, с. 3].

Р. Крейг говорить про велику перевагу інтернет-ЗМІ над дру-
кованими й електронними — це інтерактивність, яку дає всесвітнє 
павутиння, зокрема, відгуки, дошки-оголошення, чати, опитування, 
елекронна пошта дають інтернет-журналістам чимало можливостей 
дізнатися про те, що думають читачі про матеріали. Для журналістів 
зворотний зв’язок часто стає джерелом ідей матеріалів [186, с. 50].

Український медіаексперт пропаганди, PR-технологій, конспіро-
логії Г. Поцепцов зазначає, що «світ минулого був достатньо уніфіко-
ваним, а тому простим. Коли нам сьогодні пропонують світ із бага-
товаріантністю правд, то виявилось, що він достатньо складний для 
нашого сприйняття. Складність світу починає виходити за межі мож-
ливостей складності управління, оскільки за законами кібернетики 
суб’єкт управління повинен мати більше багатоваріантностей, аніж 
об’єкт. Сьогодні ми просто перейменували секретарів обкому в губер-
наторів, а секретаря ЦК — у президента, але не дали їм потрібного 
інструментарію для управління» [225].

Якщо екстраполювати судження Г. Почепцова на медіаменеджмент, 
то можна стверджувати, що проблеми, на які сьогодні потрібно звер-
нути увагу, криються не тільки у стрімкому розвитку ІКТ, а й в умінні 
ефективно керувати медіапідприємствами не за старими мірками.

Близькою до нашого розуміння основних економічних особливо-
стей сучасного телебачення є концепція О. Вартанової, що полягає 
в наступному: ефект масштабів виробництва штовхає телеканали до 
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постійного збільшення (максимізації) аудиторії; вартість доставки теле-
продуктів до споживача останнім часом значно зменшується; під тиском 
конкурентного середовища телеканалам постійно доводиться покращува-
ти якість продукції та впроваджувати інновації; виробництво телепродук-
тів — високозатратне, трудомістке і технологічно залежне. Щодо ефірного 
телебачення, то воно продовжує забезпечувати рекламодавців найбільшим 
діапазоном масової аудиторії, незважаючи на інноваційні виклики щодо 
цифрової революції й переході до інформаційного суспільства. «Еконо-
мічна природа телебачення у зв’язку із глобалізаційними процесами, 
змінюється і перетворює його з наймасовішого ЗМІ в нішове й спеціалі-
зоване, при цьому частка платних телепослуг значно збільшується» [51].

Міжнаукові й міждисциплінарні дискусії вчених щодо вивчення 
взаємозв’язків індустрії ЗМІ й політики, економіки, культури, галузі 
знань, інформації переосмислюються й набувають нових рис функціо-
нування завдяки подальшому розвитку ІКТ, конвергенції мультигалу-
зевих інституцій, трансформації суспільства та створенню інновацій-
них засад, що сприяють ефектиному управлінню цими процесами.

Нам видається близьким раціональний підхід С. Демченка, який 
виокремив зміни, що очікують телебачення найближчим часом:

 ▶ ТБ більше не прив’язане до телевізора;
 ▶ телебачення зараз це не тільки лінійно запрограмований період 

мовлення, а також YouTube, Vimeo, Mediatheken, kinox.to тощо; 
 ▶ відеоплатформи, IP-TV, Web-TV, Smart-TV — руйнують мо-

нополію лінійного програмного телебачення;
 ▶ онлайн-ТБ задовольняє потреби молодих (нових) глядачів, а саме 

ексклюзивне сприйняття контенту, який недоступний при лінійному про-
грамному ТБ, використання контенту мовою-оригіналом, менше реклами;

 ▶ телебачення більше не задає такту: для 75-ти % людей віком 
від 20 до 29 років ТБ не має жодної щоденно структурованої функції 
(перегляд випуску новин як ритуал);

 ▶ більше, ніж половина інтернет-користувачів у Німеччині (прим. 
авт. і не тільки там) має поруч із ТБ «другий екран» у користуванні;

 ▶ розвиток іде в напрямку «соціального ТБ»: особливо пер-
спективним є об’єднання ТБ і Твітера» [250, с. 16].

Згідно з digital-звітом HootSuite і We Are Social, незважаючи на 
всі негативні аспекти використання інтернету та соціальних мереж, 
мільйони людей щодня заходять у мережу, проводячи там 1/7 ча-
стину свого активного життя. 2018 рік увійде в історію Digital як рік 
із вражаючим зростанням інтернет-користувачів у всьому світі. За 
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останній рік кількість користувачів мережі зросла на 366 мільйонів. 
Це означає, що щосекунди у світі з’являється 11 нових користу-
вачів. Варто зазначити, що половина користувачів інтернету — це 
люди, які заходять у мережу зі смартфонів. Сьогодні в світі налі-
чується 5,11 мільярда унікальних мобільних користувачів, що на 
100 мільйонів (2%) більше, ніж минулого року. Жителі Філіппін 
проводять у інтернеті найбільше часу — 10 годин і 2 хвилини, а жи-
телі Японії найменше — 3 години і 45 хвилин [448].

У середньому користувачі інтернету в усьому світі проводять 6 го-
дин і 42 хвилини онлайн щодня. Це трохи нижче торішнього показника 
в 6 годин і 49 хвилин, але дослідники підозрюють, що зниження може 
бути пов’язане з великою кількістю нових користувачів, які тільки 
вчаться користуватися інтернетом і використовують його менше, ніж 
досвідченіші юзери. Ресурси, якими користуються жителі планети на-
йчастіше: 1 місце — Google, 2 місце — YouTube, 3 місце — Facebook. 
У e-commerce, з точки зору трафіку, китайські платформи Taobao і 
Tmall мають вищий рейтинг, ніж Amazon [448].

GlobalWebIndex повідомляє, що 92% інтернет-користувачів див-
ляться відео онлайн кожного місяця, тоді як у 6 мільярдів людей у 
всьому світі є вдома телевізор, йдеться у звіті ITU (англ. International 
Telecommunication Union — Міжнародна спілка електрозв’язку). Се-
редньостатистичний користувач соціальних мереж проводить 2 годи-
ни і 16 хвилин в день на соціальних платформах — це на 1 хвилину 
більше, ніж минулого року. Тобто третина всього часу, проведеного 
в інтернеті, і одна сьома їхнього активного життя — це соціальні ме-
режі. Дигіталізація вплинула й на бренди, які почали ставитися до 
маркетингу як необхідної послуги. Замість банальної реклами бренди 
використовують бюджет на створення цінних речей для своєї ауди-
торії, що вже конкурує з обридлою рекламою [448]. Ці дані співмір-
ні з нашими дослідженнями телевізійних, медіа- та інтернет-переваг 
української аудиторії. Детальніше про це йтиметься у IV розділі. 

Сучасний світ стає цифровим, і саме ця парадигма новітніх техноло-
гій пронизує нині усі сфери людської діяльності та суспільних відносин, 
формуючи новий «цифровий» спосіб життя. Системно перетворюючи 
усі сфери життя суспільства, вказана парадигма спричиняє конверген-
цію засобів комунікації, включаючи в них, окрім традиційних, комп’ю-
терні пристрої, апаратуру для телекомунікаційного мовлення, опто-
електроніку та досягнення генної інженерії, а також об’єднання цих 
можливостей за допомогою спільної цифрової мови [250, с. 7].
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У результаті під впливом перехресно-медійного синергізму оста-
точно формується глобальний інтегрований інформаційно-комуніка-
ційний ринок, завдяки якому комплексний вплив медійних засобів на 
споживачів інформації зростає в умовах подальшого удосконалення 
мультимедійної техніки та трансграничного маркетингу [250, с. 7].

На початку XXI століття в Європі підвищилася роль ринкової 
моделі медіабізнесу, громадська і ринкова моделі ефективно поєдну-
ються, медіакомпанії демонструють динамічність та інноваційність. 
Тенденціями, актуальними для європейського медіасередовища, ста-
ють: комерціалізація, конвергенція медіаіндустрій, поява на медіа-
ринку ТНК і компаній змішаних форм власності; європейська інте-
грація у сфері медіабізнесу і медіаполітики [242, с. 83].

Одним із потужних викликів сьогодення є процес перерозподілу й транс-
формації ринку ЗМІ на основі конвергентності та кросмедійності. Ниніш-
ньому поколінню споживачів вже замало бути обізнаними у процесі цирку-
ляції медійної інформації внаслідок мультимедійності. Завдяки швидкому 
розвитку та поширенню ІТ-технологій, ІКТ (інформаційно-комп’ютерних 
технологій) та інтернет-ресурсів, нове покоління медійників потребує но-
вих мультимедійних платформ та можливостей адаптувати цікаву інфор-
мацію для всіх пристроїв. Це може відбуватися за допомогою створення 
контенту наближення, злиття різних ЗМІ й упорядкування розрізрених 
потоків інформації на основі нативності й керування ними з одного центру. 
Цей процес, попри перешкоди й неприйняття, продовжує набувати попу-
лярності й відомий за терміном конвергентність [381, c. 3]. 

Класичні й нові масмедіа нині знаходяться на перехідному етапі від 
створення контенту для одного виду ЗМІ до кросмедійності, конвергент-
ності. Для поширення цього процесу в Україні виникло ряд передумов: 
відтік аудиторії «new age» від традиційних до новітніх ЗМІ; зростання 
зацікавленості медійним контентом цифрової аудиторії; журналістика 
даних як бізнес із «відшелушення» інформації; нові тренди в підходах 
вимірювання переваг аудиторії — від піплметрових досліджень на теле-
баченні до статистичних даних відвідувань на радіо, в інтернеті, онлайн 
ЗМІ; створення персоналізованого контенту як приклад кастомізації ви-
робництва, де споживачі стають творцями — їм надаються додаткові 
привілеї у висловлюванні своїх думок за допомогою коментарів, поши-
ренні матеріалів серед друзів у соціальних мережах, участі в обговоренні 
проблемних питань [381, c. 3].

Завдяки поширенню процесів конвергентності та кросмедійності 
у журналістському середовищі виникає складна трансформація і пе-
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рерозподіл медіаринку, що потребує детального аналізу, вивчення та 
переосмислення творчого, технологічного процесів та менеджерсько-
го підходу в діяльності сучасного медійника. 

Розглянемо понятійний апарат зазначених процесів трансформації 
та перерозподілу медійного ринку на основі конвергентності, кросмедій-
ності, мультимедійності. Міждисциплінарна дефініція «конвергент-
ність» ширше застосовується в медицині, біології, мовознавстві. Для 
медіаринку конвергенція означає створення контенту для різніх видів 
ЗМІ, управління інформаційними потоками, зокрема, й на основі ка-
стомізації виробництва й монетизації контенту з єдиного центру кон-
вергентної редакції. Перерозподіл медіаринку на основі конвергентності 
означає появу більшої кількості гравців, зокрема, телекомунікаційних, 
аутсорсингових, консалтингових компаній, ком па ній-дистриб’юторів 
тощо, які в процесі об’єднання створюють нелінійні структурні інсти-
туції. Приміром, об’єднуються між собою не тільки телекомунікаційні 
підприємства, що було б на основі лінійності, а й консалтингові, аутсор-
сингові компанії, тобто відбувається перехресне об’єднання.

Так в біології конвергенція (лат. сonvergentio — схожуся, набли-
жаюся) означає виникнення рис подібності в будові та функціях не-
споріднених організмів унаслідок їхнього пристосування до однако-
вих умов існування [320, с. 327].

Норвезькі науковці А. Фагерйорд й Т. Сторсул детально досліди-
ли термін «конвергенція» й пропонують такі інтерпретації:

 ▶ мережева конвергенція передбачає перетворення аналового 
сигналу в цифровий, що робить незалежними і дані, що передаються, 
і вид комунікаційного зв’язку. Наприклад, сучасні цифрові кабельні 
телевізійні мережі сьогодні можуть транслювати не тільки телевізійні 
товари й послуги, а й комп’ютерні дані, надаючи доступ до інтернету, 
а також телефонних ліній;

 ▶ конвергенція терміналів об’єднує різноманітні пристрої в 
єдиний мультифункціональний, що має на меті прийом і споживання 
інформації. Такими конвергентними терміналами стали як лептопи, 
так і стаціонарні комп’ютери, смартфони, міні-комп’ютери, i-pod, 
i-pad, багатофункціональні телевізійні приставки тощо;

 ▶ конвергенція послуг означає, що на базі цифрових мереж і тер-
міналів з’являються різноманітні сучасні послуги, що надаються одним 
і тим самим «електронним способом». Сюди належать служби коротких 
повідомлень в мобільній телефонії, чати, блоги, доступ до електронної 
пошти через телевізор завдяки пульту до телевізійної приставки;
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 ▶ конвергенція ринків виступає продовженням конвергенції 
терміналів, що призводить до того, що телекомунікаційні компанії 
сьогодні стають активними гравцями на медіаринку — відкривають 
навіть власні телеканали. Прикладом може бути злиття концерну 
«Time Warner» й інтернет-провайдера АОL;

 ▶ конвергенція жанрів і форм передбачає злиття й проникнен-
ня різних медіаресурсів в одну медіаплатформу, створення конвер-
гентного ньюзруму під керуванням з одного центру;

 ▶ конвергенція регулювання має на меті регулюючу функцію 
в результаті створення спільних медіаринків. Це може бути злиття 
різних Міністерств, відомств, структур тощо [126, с. 16.].

Сюди необхідно додати конвергентного журналіста, який в нових 
умовах має бути універсальним і вміти створювати контент для різ-
них видів ЗМІ, що об’єдналися під одним дахом і поширюють кон-
вергентну продукцію на різні медіаплатформи.

В журналістиці поняття мультимедіа, кросмедіа науковці визнача-
ють переважно однотипно, хоча ємним і, водночас, повноцінним, на 
наше переконання є визначення К. Молоні, який розмежував ці тер-
міни завдяки простим формулам. «Мультимедіа — можливість зібра-
ти багато форм на одному каналі для розповіді однієї історії» або 
мультимедіа = одна історія, багато форм, один канал; кросмедіа = 
одна історія, багато каналів [478]. 

Мультимедійність (англ. multi — багато, media, множ. medium — 
засіб) — комп’ютерна технологія, що дозволяє гнучко керувати по-
токами різноманітної інформації, представленої у вигляді текстів, 
графіків, відеоряду, музики тощо [320, с. 420]. 

Мультимедіа — об’єднання текстових, звукових, образотворчих, 
відеоданих всіх видів в єдиному цифровому інформаційному середо-
вищі [443, с. 25].

І. Кірія у статті посібника «Журналістика і конвергенція» вважає 
що «мистецтво створення мультимедіа полягає в «переупакуванні» 
текстової інформації в візуальну чи аудіовізуальну. Мультимедіа 
збільшує перформативність (дієвість) інформації, її комунікативний 
ефект й сприяє кращому засвоєнню, запам’ятовуванню і, головне – 
розумінню інформації» [126, c. 22].

Термін «кросмедіа», на думку дослідниці Л. Василик, будучи тіс-
но пов’язаним із мультимедіа та конвергентністю, отримує ширше 
значення — відображає концепцію комунікації, що якісно змінюєть-
ся в останній час під впливом цифрових технологій [48]. О. Вартано-
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ва насамперед підкреслює «процеси злиття технологій, у тому числі 
дигіталізацію та мінітюаризацію техніки» [49], кросмедіа розвивають 
цей процес далі. М. Жен ченко диференціює поняття мультимедіа як 
«множинність медійних форм», а кросмедіа як «множинність медій-
них платформ» [123, c. 317].

Як бачимо, в термінах «конвергенція», «кросмедійність» та «муль-
тимедійність» спостерігається подібність завдяки перехресності плат-
форм, нелінійності у формуванні контенту, багаторівневості форм і 
платформ, дистриб’ютерським можливостям завдяки поширенню кон-
тенту. Відмінність, на наш погляд, полягає в тому, що якщо взяти за 
основу платформу, диструбуцію і контент, то конвергентність — по-
ширення контенту для багатьох різних майданчиків ЗМІ з одного цен-
тру, кросмедійність — це поширення контенту через різні платформи 
(кросплатформність), мультимедійність — поширення різновек-
торного (мультимедійного) контенту на одну чи кілька платформ. 
Мультимедійність може виступати об’єднуючим елементом у створенні 
контенту, тому її часто асоціюють із комп’ютерною технологією, що, 
зокрема, може надавати контексту інтерактивності.

Класичні медіа поступово трансформуються в новітні, доступ до 
яких можливий з усіх ґаджетів, що мають вихід у мережу інтернет. 
Вони базуються, зокрема, на інноваційному підході до контенту, що 
створюється на основі якісного «сторітейленгу», який споживачі мо-
жуть трансформувати на свій смак або створювати новий зміст пові-
домлень. На відміну від традиційних мас-медіа, де комунікація здій-
снюється за принципом: «від одного до багатьох», схема комунікації 
в новітніх медіа — «від багатьох до багатьох» [381, c.5].

Створення креативного простору із мережі переходить у реальність, 
де споживачі контенту медіа стають творцями свого устрою, споживан-
ня різноманітних медіаресурсів, де кожен в змозі отримати той кон-
тент, який йому до вподоби. Це є прикладом кастомізації виробництва.

«Кастомізація означає, що компанія може забезпечити кожному клієнту 
адаптовані спеціально під нього продукти, послуги, ціни й канали достав-
ки, тобто це — адаптація масового продукту під конкретного спожива-
ча», — вважає Ф. Котлер [182, с. 31]. Нині поширені варіанти пропозицій 
зацікавлених споживачів в соціальних мережах, блогах, на сайтах тощо. 

Завдяки трансформаційним процесам перерозподіляється й ринок ре-
клами, що сприяє капіталізації різних видів ЗМІ. Традиційна реклама 
поступається місцем інтернет-рекламі. За даними однієї із найбільших 
міжнародних медійних агенцій «ZenithOptimedia» вже 2014 р. прогно-
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зується збільшення обсягів реклами на 17,1%. Впродовж наступних 
трьох років компанія прогнозує зростання на 15% у середньому на рік. 
Зокрема, «традиційна» банерна реклама (банери, онлайн-відео та со-
ціальні мережі) збільшуватиметься на 18% щороку до 2017 року включ-
но, контекстна реклама — на 14%, а оголошення — на 6% [343].

Якщо врахувати, що реклама є визначальною у рейтингу популяр-
ності медіаресурсів, то майбутньому зростанню світового рекламно-
го ринку найбільше сприятиме мобільна реклама (та, яку споживач 
отримує через мобільні пристрої, зокрема, смартфони та планшети, 
вебсторінки, e-mail, блоги, RSS).

На думку «ZenithOptimedia», телебачення досягло свого піку 
після трьох з половиною десятиліть стрімкого зростання. Тепер на 
частку ТБ у рекламному «пирозі» чекає дуже повільний, але спад. 
Клієнти потроху починають переводити малі бюджети з телебачення 
в онлайн-відео, частка якого зростатиме з 1,9% нині до 2,8% у 2017 
році. Відтак, частка об’єднаного телевідеосектору ринку скоротиться 
лише на 1,3% — із 41,3% цього року до 40,2% у 2017 році [343].

Але не потрібно забувати, що інтернет-ресурси за своїм технічним по-
тенціалом дуже схожі на телебачення. Подібність полягає у виготовлені 
продуктів для цих платформ завдяки відеокомпоненту. Відмінність — у 
споживанні теле- й інтернет-продуктів. У випадку користування вебре-
сурсом споживач серфінгує сторінками мережі, коли клієнт дивить-
ся телевізор, він зепінгує каналами й обирає потрібний, проте не може 
інтерактивно висловлювати своє ставлення до події, якщо комунікація 
фідбекового зв’язку не передбачена редакцією телемовця. Якщо така ко-
мунікація застосовується, то інтерактивність створює прецедент для ко-
ристування телеканалом як вебресурсом, де аудиторія може впливати й 
змінювати контент. Якщо цю характеристику розвивати й продовжувати 
активно комунікувати з глядачем, то монетизація контенту з часткою від 
пирога ЗМІ ще тривалий час буде на боці телебачення [381, c. 7].

Помітною тенденцією перерозподілу ринку українських ЗМІ 
є зростання ролі провайдерів, операторів програмних послуг, дис-
триб’юторів різноманітних платформ, зокрема, соціальних мереж, 
виробників браузерів й операційних систем, які знаходяться між ви-
робниками і користувачами змісту. Контент в інтернеті представле-
ний і поширюється різноманітними шляхами, а це означає, що редак-
ції не мають можливостей його контролювати.

Повністю змінити медіаринок може поява такого нового конку-
рента, діяльність якого базується на зовсім несхожій на поперед-
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ників технології. Інтернет сприяє втраті газетами й журналами своїх 
колишніх ніш. Все більше споживачів нового покоління, не тільки 
в США й розвинутих країнах Європи, а й на українському ринку 
сьогодні помітно менше споживають традиційні медіа, віддаючи пе-
ревагу інтернет-ресурсам. Це означає, що в недалекому майбутньому, 
якщо не враховувати такі виклики, зникнути з медіаринку можуть не 
тільки найслабші, а й найсильніші телемовці [381, c. 7].

Отже, завдяки проведеному аналізу трансформації та перерозподілу 
медіаринку на основі конвергентності та кросмедійності можна зробити такі 
висновки. Процес мультимедійності, як комп’ютерна технологія, що дозво-
ляє гнучко керувати потоками різноманітної інформації, починає об’єднан-
ня розрізнених видів ЗМІ в єдиний комплекс. На основі цифрових техно-
логій, мультимедійності на ринку медіа виникають і розвиваються процеси 
трансформації, зокрема, й завдяки конвергентності та кросмедійності. Це 
сприяє перерозподілу ринку ЗМІ, де цифрові технології, мультимедійність 
стають головними дійовими особами, виступають об’єднуючим елемен-
том, знаменником у процесах конвергенції й кросмедіа [381, c. 8].

Стосовно термінології О. Вартанової щодо «мережевої логіки», 
що проникає в різноманітні сфери суспільства, можна зробити при-
пущення, що подібність можна спостерігати й відносно процесу муль-
тимедійності. Крізь призму чинника «виробник — споживач» можна 
переконатися, що «мережева логіка» більше притаманна споживачам 
медіапродукції, тоді як «мультимедійна логіка» — поняття, що кон-
кретизує й узагальнює процес виробництва для різних видів ЗМІ з 
точки зору виробника медіатовару.

На нашу думку, сучасне суспільство знаходиться на перехідній 
стадії мультимедійності, що дозволяє поглиблювати процес злиття й 
об’єднання різних видів ЗМІ в єдиний інформаційний конгломерат 
ерзаційного зразка завдяки конвергенції та кросмедійності. Ерзацій-
ний медіапродукт потребує постійного підвищення якості [381, c. 8]. 
Але для подальшого розвитку телевізійної галузі необхідний ціліс-
ний і якісний, а не сурогатний медіапродукт перехідного періоду. 

Кастомізація виробництва теж переживає стадію трансформації 
за допомогою впровадження мережевої та мультимедійної логіки в 
процес споживання й виготовлення медіапродукції. Перерозподіл 
медіа ринку між гравцями ЗМІ відбувається шляхом проникнення й 
захоплення цифровими технологіями, мультимедійністю все більшої 
частки медіапирога. Інтерактивність створює прецедент для користу-
вання телеканалом як вебресурсом, тоді аудиторія може впливати 
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й змінювати контент. А це є констатацією того, що телебачення, як 
один із найвпливовіших медіа, ще тривалий час може бути конкурен-
тоздатним на медіаринку і монетизувати контент.

Висновки до розділу 1

Телевізійна галузь є складною високорозвиненою технологічною 
системою, що динамічно розвивається й входить до складу культур-
них індустрій. Завдяки відеоскладникові вона має тісний зв’язок із 
багатьма іншими галузями, такими, як радіо, інтернет, кіно, марке-
тинг, реклама, газетна, журнальна, книжкова індустрії, які водночас 
мають свої патерни функціонування та розгалудженну систему техно-
логічних можливостей. Порівняно з іншими культурними індустрія-
ми, реклама й маркетинг є багатофункціональними, оскільки вони 
призначені для того, щоб продавати і просувати товари та послуги 
всіх культурних індустрій. Телевізійна галузь є важливим елементом 
ключових культурних індустрій як сумарного продукту креативної, 
інтелектуальної і підприємницької діяльності. 

У науковому дискурсі щодо розвитку телевізійної індустрії з точки 
зору менеджменту вагома роль належить детермінантам трансформації, 
що пов’язані зі стрімким розвитком інформаційно-комп’ютерних техно-
логій, цифровізації, видозміни великих даних (Big Data) у розумні дані 
(Smart Data), становленням та розвитком інформаційного суспільства 
як теоретичної концепції постіндустріального суспільства. Ці глобальні 
трансформаційні процеси потребують нових знань не тільки з огляду 
теоретичних концептів, а й з точки зору управління цими процесами.

Відсутність єдиного підходу до визначення понять «управління» й «ме-
неджмент» обумовила необхідність подальшого концептуального дослід-
ження цього питання й створення власного тлумачення й розмежування 
термінів відповідно до безпосереднього чи опосередкованого керування 
процесами, а також представлення власного визначення медіаменеджменту.

Багато дискусій науковців різних медіашкіл і напрямів торкалися 
теоретичних підходів щодо економічних концепцій медіаіндустрії в 
цілому, серед яких найпомітнішою є теорія процесу комодифікації — 
наділення аудиторії властивостями товару. Цей концепт потребує но-
вих знань щодо впливів на аудиторію з огляду взаємодії виробників 
медіапродукції, споживачів і рекламодавців і дає змогу обґрунтува-
ти один із найголовніших чинників, що відрізняє медіаіндустрію від 
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інших галузей економіки — подвоєний характер ринку ЗМІ, тобто 
бінарний ринок товарів і послуг. Медіа одночасно виготовляють і 
товари — контент для споживачів, і послуги — організовують доступ 
рекламодавців до потрібних для них ЦА (цільових аудиторій).

Медіагалузь стає високоприбутковою за рахунок впровадження 
інформаційних цифрових технологій та програмного забезпечення, 
а культура за допомогою ЗМІ сприє поширенню соціальних сенсів, 
необхідних суспільству. Таким чином створюється синергійний висо-
коякісний інтелектуальний продукт із високотехнологічним інформа-
ційним базисом і неординарною інноваційною креативною діяльністю 
ЗМІ. Використання системного, соціокомунікативного й компаратив-
ного підходів дало змогу визначити вектори розвитку й періодизації 
телевізійного менеджменту, що охоплює одразу два складники — те-
лебачення й менеджмент, де телебачення окреслює медіасередовище й 
конкретизує напрям другого, а менеджмент є фундаментом, основою 
цих категорій. Досліджено генезу понять «медіа», виокремлено кла-
сифікацію таких дефініцій, як «традиційні», «нові», «новітні» медіа.

Дискусійність термінів «товар» і «продукт» обумовила потребу в розме-
жуванні цих понять та упорядкуванні класифікації телевізійних продуктів 
та послуг, а також обґрунтуванні терміносистем мікро- та макро- медіасе-
редовищ, «первинного» та «похідного» контенту, медійного підприємства, 
технічних засобів мовлення, каналів мовлення, провайдерів програмних 
послуг, операторів багатоканальної мережі. Використання історично-порів-
няльного підходу, системного та методу аналізу вдалося упорядкувати 
періодизацію розвитку українського й закордонного телебачення різного 
статусу й форм власності, а також представити в узагальненому вигляді 
одного із видів кількісного дослідження медіапереваг аудиторії щодо 
онлайн та телеперегляду закордонних каналів та іномовлення.

Науковий дискурс навколо таких понять, як «конвергентні ме діа», 
«мультимедіа», «кросмедіа», «трансмедіа» визначили потребу в осмис-
ленні та взаємовідношенні цих термінів у загальній структурі журна-
лістикознавства. Обґрунтування наших підходів щодо упоряд кування 
й структурування цих дефініцій є помітним кроком у розв’язанні 
цих питань. На основі цифрових комп’ютерних технологій, конвер-
гентності, кросмедійності, кросплатформності, мультимедійності на 
ринку медіа виникають і розвиваються трансформаційні процеси. 
Це сприяє перерозподілу медіаринку, де конвергенція, кросмедія, 
трансмедіа стають головними драйверами сучасних ЗМІ і виступають 
об’єднуючими елементами цих концепцій комунікацій.
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РОЗДІЛ 2.
ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Стратегічне бізнес-планування як чинник
ефективного управління телепідприємством

Телепідприємство є галуззю економіки, що здійснює промислове 
виробництво і поширює відеоконтент. Учасники медіагалузі можуть 
бути як інституціоналізовані (зареєстровані як юридична особа або 
фізична особа-підприємець), так і неінституціоналізовані. Зокрема, в 
сегменті виробників аудіовізуального контенту (підрядників і субпід-
рядників підприємств мовлення) поширеною є форма творчих груп: 
неформальних об’єднань людей, що мають спільну професійну при-
належність. Склад таких груп непостійний, ситуаційний. Діяльність 
вони здійснюють як фізичні особи, укладаючи договори про надання 
послуг — виробництво фільмів, програм, рекламних роликів, кліпів, 
графічних дизайнерських пакетів — або безпосередньо з замовника-
ми, або через сторонні юридичні особи, або взагалі без належного 
цивільно-правового оформлення. Ще одним суб’єктом ринку є ви-
робники-одинаки, які надають приватні послуги або творчим групам, 
або юридичним особам, і часто не реєструються навіть як приватні 
підприємці. Цей стихійний неформалізований сегмент галузі взагалі 
не піддається будь-якому обліку та кількісному аналізу [242, с. 116]. 

Підприємництво в Україні здійснюється завдяки різноманітним 
організаційно-правовим формам діяльності. Повний перелік та ко-
дифікація різноманітних форм підприємств наведені у Класифіка-
торі організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ).

Згідно з визначенням, поданим у ст. 62 Господарського кодек-
су України, «підприємство — самостійний суб’єкт господарюван-
ня, створений компетентним органом державної влади або органом 
місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення 
суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення 
виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської 
діяльності в порядку, передбаченому законодавством. Підприємство 
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є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в установах банків та може мати печатки» [83]. 

Тобто, медійне підприємство (фірма) — організаційно-господар-
ська одиниця, яка здійснює підприємницьку діяльність у медіасе-
редовищі, переслідує комерційні цілі і має права юридичної особи. 
Метою її функціонування, за визначенням авторів посібника «Осно-
ви медіаменеджменту», може бути отримання прибутку, формуван-
ня правових умов функціонування медійної галузі, контроль за до-
триманням стандартів журналістики, організація співпраці суб’єктів 
медійної галузі. Вони називають медійні організації в Україні, зо-
крема, редакції друкованих засобів масової інформації, телеканали, 
інтернет ЗМІ, але також і Федерацію роботодавців медійної галузі, 
Національну або громадську раду, Незалежну медійну раду, Інсти-
тут медіаправа, Інститут масової інформації, громадське об’єднання 
«Телекритика» [242, с. 117]. 

Згідно зі статтею 80 Господарського кодексу до господарських то-
вариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою від-
повідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товари-
ства, командитні товариства [83]. Найпоширенішими для медіа галузі є 
акціонерні товариства й товариства з обмеженою відповідальністю.

У телевізійній галузі однією з одиниць господарювання є сту-
дії-продакшн, що виготовляють телеконтент на замовлення телека-
налів. Вони можуть реєструватися й працювати як ТОВ (товариство 
з обмеженою відповідальністю).

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є господарсь-
ке товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір 
яких визначається установчими документами, і несе відповідальність 
за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, 
які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних 
з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів [83].

Відповідно до Закону про рекламу, одними із основних суб’єктів 
медіа-галузі є виробники реклами — ті, хто повністю або частко-
во здійснюють виробництво реклами. Рекламодавці — особи, які є 
замовниками реклами для її виробництва та/або розповсюдження. 
Розповсюджувачі реклами — особи, які розповсюджують рекла-
му. Рекламні підприємства можуть бути різної форми власності, 
приміром, приватним підприємством, що діє на основі власності 
одно го або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та 
його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є 
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також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта 
господарювання — юридичної особи.

Велика кількість загальнонаціональних телемовців на медіаринку 
діють як акціонерні товариства. Акціонерним товариством є госпо-
дарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначе-
ну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідаль-
ність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть 
ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості 
належних їм акцій, крім випадків, визначених законом [83].

Для телепідприємства, одним із головних чинників стратегічного 
менеджменту, передусім, є успішне медіапланування, що передбачає 
створення медіапланів, удосконалення парадигми потоку мовлення 
(у т. ч. рекламних, промо-блоків) та застосування ефективних кон-
цепцій квот міжпрограмних блоків, зокрема, програмних, реклам-
них, промоційних. Знання цих параметрів допомогає телемовцям ви-
йти за межі масового виробництва телевізійної парадигми, завдяки 
цьому вони навчаться ефективно керувати мотиваційними перевагами 
споживачів, адекватно застосовувати стратегії перетікання аудиторії, 
краще розуміти потреби рекламодавців. 

Сучасні українські масмедіа продовжують долати географічні, 
геопо літичні, мовні бар’єри, проте якість продукції на загальнонаціо-
нальних каналах продовжує падати. Незважаючи на запуск суспільно-
го мовлення, в українському ефірі й дотепер превалює розважалівка 
й видовищність, якісний контент часто-густо підмінюється інфотей-
нментом, а об’єктивна журналістика — суб’єктивністю контексту та 
неперевіреними фактами. Завдяки піплметровим дослідженням те-
лепереваг української аудиторії консалтинговими компаніями AGB, 
GFK, Nielsen, можна простежити ці тенденції. Створивши вибірку 
за різними віковими категоріями глядачів, зокрема 14—49  рр. міста 
50+; 18—54 рр. міста 50+; 18+ міста 50+; 4+ міста 50+; 4+ міста/
села  (вся Україна) ми проаналізували й узагальнили переваги спо-
живачів за останні 16 років (з 2003 р. до 2018 р. включно). До вибір-
ки увійшли показники рейтингів (Rat) і часток (Shr) «топ-п’яти» 
продуктів у підсумку за 12 місяців кожного із 2003—2011 рр., грудня 
2012 р.— 2017 р., листопада 2018 р. (дод. Д). 

Дев’ ять років з 2003 до 2011 рр. включно вибірка була підсумко-
вою за всі місяці кожного із зазначених років. З 2012 р. ІТК надало 
можливість звітувати не просто за рік, а окремо за кожен місяць. 
Грудень обрано з огляду на те, що багато проаналізованих топових 
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продуктів потрапляло саме в цей період. Листопад 2018 р. увійшов 
до моніторингу тому, що це був останній місяць, коли формувалася 
вибірка (дод. Д).

За 16 років тільки 7 разів новини потрапили до п’яти топових про-
дуктів, зокрема, у 2005 р. — «Подробиці» Інтера в діапазоні від най-
нижчих показників рейтингу 14,49% і частки 53,64% (ауд. 14—49) до 
найвищих рейтингу 29,60% й частки 65,54% (ауд. 18+). Ще в 2007 р. 
«Подробиці» Інтера були у топ-п’ять, потім у 2010 й 2017 рр. «Вік-
на-Новини» СТБ. І, нарешті, у 2018 р. до 5-топ продуктів потрапили: 
«Головна тема» каналу «Україна», «Вікна-Новини» СТБ і «Факти» 
ICTV, але з нижчими приблизно втричі рейтингами й частками. Так, у 
2017 р. «Вікна-Новини» СТБ набрали 5,04% Rat і 14,73% Shr за ауд. 
4+ Вся Україна та 6,00% Rat, 19,50% Shr (ауд. 18—54 рр.). Ще ниж-
чими є показники за листопад 2018 р. «Вікна-Новини» СТБ отримали 
всього 4,44% Rat і 14,30% Shr уподобань за аудиторією 18+ та 5,52% 
Rat, 17,63% Shr (ауд. 18-54 рр.) «Факти» ICTV — 4,56% Rat і 15,40% 
Shr (ауд. 14—49 рр.) і 5,53% Rat і 13,24% Shr (ауд. 18+), «Головна 
тема» каналу «Україна» відповідно 4,44% Rat і 14,30 Shr (ауд. 14—49 
рр.) та 8,99% Rat і 29,48% Shr (ауд. 18+) (дод. Д).

До п’яти найпопулярніших продуктів за кожен рік, як ми й зазна-
чали, потрапляє багато розважального контенту на зразок «Танцю-
ють всі», «Вечірній квартал», «Холостяк», «Україна має талант», 
Новорічні програми (коли телевізор виконує роль тла, об’єднує ро-
дини, та, по суті, його ніхто не дивиться), привітання президентів із 
Новим роком, різноманітні серіали та фільми. У 2012 р. закономір-
ною топовою перевагою глядачів був ще й футбол.

Ці цифри демонструють, по-перше, низьку зацікавленість грома-
дян України в новинному контенті, в т. ч. й завдяки перегляду по 
ТБ, по-друге, повільне зниження загальних рейтингових показників 
і часток показує, що цей контент споживають завдяки іншим майдан-
чикам, наімовірніше, йде перетікання аудиторії в інтернет. По-третє, 
розважальність, видовищність і серіальність не просто стають топо-
вим контентом телепродуктів, а й екстраполюють цю тенденцію в ін-
формаційне мовлення, тому нині так багато інфотейнменту, «серіаль-
ності» новин із тригерами, на зразок, що буде далі, яке продовження 
матиме ця історія, як її переживають герої та як це відобразиться на 
житті споживачів.

Врегулювати цю ситуацію можна завдяки стратегічному мисленню 
менеджерів телепідприємств, яке починається з довгострокового стра-
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тегічного планування відповідно до бренду, розуміння своєї місії на 
медіаринку й відповідного стратегічного планування закупівлі чи виго-
товлення продуктів/контенту. Стратегічний план телекомпанії перед-
бачає формування перспективного напряму діяльності задля досягнен-
ня ефективних результатів відповідно поставленій меті та завданням. 
Він включає як конкретні покрокові, так і довгострокові дії на 3—5 
років. Всі важливі рішення телепідприємство має вирішувати відповід-
но до засад стратегічного плану. Проте необхідно пам’ятати про по-
стійні виклики, загрози медіаринку, стрімкі перманентні зміни умов 
існування, у зв’язку з чим керівництву слід проявляти гнучкість і в 
разі потреби — змінювати чи доповнювати певну частину плану. 

Цю тему глибоко досліджували зарубіжні й вітчизняні науковці 
А. Альбарран, О. Гоян, Р. Батра, В. Ворошилов, О. Геращенко, С. Гу-
ревич, Ж. Ламбен, Дж. Дж. Майєрс, В. Орлов, М. Рибаков, Л. Хант.

На переконання Ж. Ламбена сенс стратегічного планування поля-
гає в тому, щоб чітко й лаконічно формулювати основні стратегічні 
напрямки фірми для забезпечення її довгострокового розвитку. В 
свою чергу, стратегічні напрямки мають бути представлені як кон-
кретні рішення і програми дій [197, c. 454].

Загальна структура стратегічного плану складається з кількох 
етапів: від визначення мети і завдань, з’ясувань обсягу плану з бюд-
жетом до дотримання термінів виконання і контролю.

Для чіткої схеми стратегічного плану Ж. Ламбен пропонує дати від-
повідь на 6 запитань: «Яким бізнесом займається компанія та яка її місія 
на обраному базовому ринку?», «Які цільові товарні ринки чи сегменти 
та в чому полягає стратегія позиціонування у кожному з них?», «Які 
основні чинники привабливості в кожному сегменті та які загрози й мож-
ливості є для розвитку у зовнішньому маркетинговому середовищі?», 
«Які визначальні якості, сильні й слабкі сторони, конкурентні переваги 
фірми у кожному сегменті?», «Яку стратегію розвитку потрібно ком-
панії обрати і який має бути рівень стратегічних претензій, враховуючи 
напрями діяльності й продуктовий портфель?», «Як обрані стратегічні 
напрями перетворюються в операційні маркетингові програми: рішення 
щодо товару, збуту, ціноутворення й комунікацій?» [197, с. 454]. 

Науковець О. Гоян пропонує такі критерії поділу етапів плану-
вання: визначення програмної концепції (формату мовлення); комер-
ція і контроль; просування і маркетинг [88, с. 77].

Таким чином, топменеджменту телепідприємства слід продумати 
широке коло аспектів, за якими організація може реалізуватися: на 
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підставі маркетингових досліджень визначити брендові характеристи-
ки компанії, з’ясувати сильні й слабкі сторони, спланувати фінансові 
чинники (об’єм продаж, прибуток, інвестиції) й ризики, пов’язані з 
діяльністю. Враховуючи досвід теоретиків і практиків менеджменту, 
пропонуємо три нові етапи створення стратегічного плану телепід-
приємства щодо програмної концепції телекомпанії, реалізації плану 
й контролю діяльності відповідно до схеми 2.1. [386, с. 147].

Підготовка стратегічного плану починається з визначення мети. 
Щоб відправити свій «бізнес-корабель» у плавання, задавши певний 
напрямок, необхідно визначити місію бізнесу, нішу, стратегію й так-
тику. Велика кількість цілей не означає якість, тому необхідно чітко 
сформулювати основні постулати стратегічного плану. Це можуть бути 
3—5 пунктів, які необхідно записати у вступі проєкту після короткої ін-
формації щодо назви, організаційно-правової форми організації, форми 
власності, уставного фонду, банківських реквізитів, чисельності праців-
ників та даних про керівництво, поштової адреси тощо.

Після означених цілей слід описати проєкт з точки зору розвитку 
телепідприємства у контексті сучасних трендів і тенденцій. Необхід-
но визначити сильні сторони, переваги й унікальність. Бажано цю 
інформацію підтверджувати цифрами маркетингових вимірювань. 
Аналіз медіаринку (зокрема, й медіадослідження) потрібні для того, 
щоб запровадити вектор напряму, зрозуміти, в якій точці ви знаходи-
тесь сьогодні й куди потрібно рухатись завтра й в найближчі 5 років 
[386, c. 147]. Після отриманих даних щодо вимірювань медіаринку 
необхідно з’ясувати наріжні завдання телепідприємства, зокрема й 
щодо фінансових потоків із урахуванням бюджетних коштів. 

Масштабні витрати на виробництві належать до бюджету ка-
пітальних, які мають закладатися на етапі стратегічного планування. 
Бюджет капітальних витрат дозволяє керівникам систематично дава-
ти оцінку проєктам, які підвищують рейтинг фірми [7, с. 111].

Після прийняття бюджету, генеральний директор з топменеджерами під-
приємства мають забезпечити виконання й контроль фінансових потоків. 
Для цього слід, у разі потреби, максимально стимулювати заощадження 
й знижувати перевитрату коштів. Непередбачувані обставини за постійно 
нестабільних умов ведення медіабізнесу потребують певного відсотка гнуч-
кості бюджету, який потрібно закласти в резервний рахунок. Фінансові 
операції і їхні показники фіксуються у спеціальних програмах бухгалтер-
ського обліку, завдяки яким формуються фінансові звіти. Зазвичай, це — 
балансовий звіт, звіт про рух грошових коштів, про доходи та витрати.
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Балансовий звіт — це підсумок фінансового стану фірми на кон-
кретний момент часу, який дозволяє менеджерам зробити порівняль-
ний аналіз за періодами. Він складається з трьох частин: активи, 
пасиви та власний капітал (чи частка акціонерів). Назва баланс 
вказує на те, що активи фірми дорівнюють загальній сумі пасивів і 
власного капіталу: активи = пасиви + власний капітал. Акти-
ви — вартість всього, чим володіє фірма. Пасиви — зобов’язання 
перед іншим чи гроші, які заборгувала фірма. Власний капітал (або 
чиста вартість) — фінансовий інтерес власників фірми [7, с. 114].

Активи поділяються на три категорії: оборотні, необоротні та 
інші. Оборотні активи — це засоби, які можна швидко перевести 
в готівку. Вони включають готівку, депозитні рахунки грошового 
ринку, ліквідні цінні папери, дебіторську заборгованість, векселі та 
певні види товарно-матеріальних запасів (включаючи деякі предмети 
устаткування, непроданий час під рекламу та програми).

Необоротні активи — активи, які використовуються протягом трива-
лого періоду та не можуть бути переведеними в готівку так швидко, як 
оборотні активи. Найкращими прикладами необротних активів є земля, 
будівлі та майно, а також усе обладнання для офісів та студій, транс-
портні засоби і навіть системи передачі даних на теле- та радіостанціях.

Інші активи — це нематеріальні активи. Для більшості підприємств ін-
шими активами є патенти, торгові знаки, авторські права, будь-які фінансові 
платежі, приміром, податки, процентні ставки та страховка, ліцензія, кон-
тракти для мережевих компаній та угоди франшизи для кабельних систем. 
Сюди ж належать контракти на рек ламу та програми. Варто окремо розгля-
нути гудвіл — ділову репутацію, імідж організації серед громадськості.

Пасиви поділяються на поточні та довгострокові. Поточні — це 
такі зобов’язання організації, які можуть бути сплачені через один 
рік чи навіть швидше. Довгострокові пасиви — зобов’язання термі-
ном понад рік. Поточні пасиви включають рахунок кредиторів, по-
датки (зокрема плата за передачу монопольного права для кабельних 
операторів), витрати на заробітну плату (з усіма відрахуваннями і 
податками) та комісійні стягнення. До них налужать також контрак-
ти на програми та ліцензійний збір за використання музичних творів. 
Прикладами є позики та закладні на майно та споруди.

Власний капітал (акціонерний капітал) — третій компонент ба-
лансового звіту. Окрім початкового капіталовкладення власника у 
розвиток фірми власний капітал включає виробничий капітал (не-
розподілений прибуток), який не був виплачений. Ця частина ба-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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лансового звіту показує кількість простих та привілейованих акцій, 
якими володіють власники компанії [7, с. 116].

Важливим фінансовим документом є звіт про прибутки та збитки, 
або звіт про фінансові результати. Його ще називають звітом про 
виробничі витрати. Цей звіт показує фінансову діяльність фірми за 
тиждень, місяць чи квартал. Балансовий звіт порівнює діяльність 
фірми від одного періоду часу до іншого, а звіт про фінансові резуль-
тати вказує, де саме відбулися зміни у фінансовому становищі фірми.

Щоб зрозуміти свій стратегічний потенціал і правильність визначення 
ніші, Л. Хант пропонує розібратися в ключових позиціях 3 «С» щодо 
розвитку компанії, клієнтів і конкурентів («соmpany», «customers», 
«competitors») [356, с. 146]. 

На нашу думку, сучасні умови розвитку медіапростору потре бують 
глибших знань аналізу медіаринку, тому пропонуємо стратегічні по-
зиції компанії доповнити ще кількома аспектами «С» щодо товару 
(«commodity»), контактів («contacts»), захоплення («capture»), 
контролю («сheck out»). Відповіді на ці запитання: «Хто ви є на 
медіаринку?», «Хто є вашими клієнтами (у даному випадку хто є 
аудиторією) й конкурентами?», «Які товари ви плануєте виготов-
ляти?», «З ким будете налагоджувати контакти?», «Яка частина 
ринку стосовно ніші, аудиторії потрапить у поле зору вашого за-
хоплення?» стануть векторними для подальшого розвитку телеком-
панії [386, c. 147].

На рисунку 2.1. зображено структуру довгострокового плануван-
ня медіапідприємства: 

— позиція й стратегія компанії на ринку (company)
— аналіз ринку споживачів (customers)
— аналіз ринку конкурентів (competitors)

— виробництво товарів (commodity)
— налагодження контактів (contacts)
— захоплення ринку (capture)

— контроль діяльності за вертикаллю (сheck of the vertical)
— контроль діяльності за горизонталлю (check of the horizontal)
— контроль фінансового плану (check of the financial plan)

рис. 2.1. Структура довгострокового планування медіапідприємства 
[386, с. 147]

Програмна
концепція компанії

Реалізація плану

Контроль
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У програмній концепції слід конкретно описати терміни вико-
нання поставлених цілей і завдань. Наприклад, коли телекомпанія 
«Україна» заходила на медіаринок як загальнонаціональний мовець, 
керівництво заявило, що має намір обійняти другу, а далі й першу 
позицію у загальнонаціональному рейтингу протягом п’яти років. За 
даними ІТК компанії «Nielsen» за підсумками I півріччя 2015 р. вони 
зайняли I місце в рейтингу загальнонціональних мовців з часткою 
9,85 і рейтингом 1,66 за ауд. 15—54 рр. [330].

Завдання на різних рівнях управлінської ієрархії (за діагонал-
лю та вертикаллю) мають бути універсальними (стандартизовани-
ми), щоб простіше було котролювати й відстежувати результати. 
Проте під час процесу виробництва на деяких проміжках менеджери 
підрозділів можуть змінювати брифи залежно від ситуації. Ця вироб-
нича необхідність будується на довірі й повазі топ-менеджмента до 
співробників колективу й потрібна більше для ефективності резуль-
тату. Ця діагональ чи вертикаль взаємодії полягає в скоординова-
ності дій і контактів між різними рівнями керівництва і працівників, 
а не на маніпуляції співробітників, нижчих за рангом [386, c. 148]. 

Ж. Ламбен переконує, що стратегічний план підприємства — це не 
більше, ніж фінансовий план, доповнений інформацією про джерела й при-
значення грошових потоків. Стратегічний маркетинговий план торкається 
безпосередньо всіх функцій фірми: від досліджень і розробки, фінансів, 
виробничої діяльності до використання людських ресурсів [197, с. 455].

Д. А. Аакер, Р. Батра, Дж. Дж. Майєрс у стратегічному плані 
акцентують увагу на застосуванні маркетингового комплексу 4 «Р» 
(product — товар, price — ціна, place — місце збуту, promotion — 
просування товару). На їхню думку, маркетинговий план формулює 
стратегію й тактику для кожного з цих елементів [21, с. 51].

З огляду сучасної ситуації на ринку, для спрощення й стандарти-
зації підходів щодо розробки стратегічного плану телепідприємства 
ми пропонуємо інтегрувати ці складники в єдиний актив, додавши до 
4 «P» п’ятий елемент people (люди), запропонований Дж. Маккарті та 
У. Пероллом, а три «С» (company, customers, competitions) доповнити 
ще чотирма «С» (commodity, contacts, capture, check), що були зазна-
чені нами. Тож для створення стратегічного плану компанії необхідно 
звернутися до аналізу 7 «С» з точки зору 5 «Р» [386, c. 148].

Таким чином, завдяки стратегічному плануванню інтегруються всі 
функції телепідприємства, що сприяє виявленню можливостей всіх 
ресурсів компанії, монетизації контенту й отриманню прибутку.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Перспективний напрям і шлях, що обирає команда і прокладає з 
пункту А в пункт В, стає пріорітетним орієнтиром стратегії й тактики те-
лепідприємства на найближчі 2—3 роки і відображається у бізнес-плані. 
В ньому зазначається таргетизована мета, просування компанії і розви-
ток стосовно фінансових, економічних, інвестиційних показників, що є 
цінними для розуміння свого призначення на медіаринку [369, c. 20].

Українські медіапідприємства як суб’єкти господарювання, що бажа-
ють працювати у медійному полі відповідно до правових аспектів і еко-
номічної конкуренції, мають право стати здобувачем ліцензії на мовлення. 
Для отримання ліцензії, яку надає Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення, в українському медіасередовищі претенден-
там необхідно мати вихідні дані щодо свого бізнесу. До них належать 
назва, логотип, фірмовий, торговий знак, кольори, візуальні показники 
класифікації відеопродукції, що є брендовими характеристиками теле-
радіоорганізації. Крім того, ліцензійні умови передбачають інформацію 
про вид мовлення, програмну концепцію, вимоги щодо організаційно-тех-
нічних, фінансових та інвестицій-них зобов’язань майбутніх ліцензіатів. 

Іміджевий документ компанії «Brand-book» створюється, як пра-
вило, для внутрішнього користування суб’єктами ліцензування. В 
ньому зазначаються брендові характеристики, програмне наповнення, 
обличчя каналу, деякі організаційно-технічні зобов’язання. Проте там 
відсутні фінансові, економічні, інвестиційні показники, що є цінними для 
розуміння свого призначення на медіаринку й отримання ліцензії. Одним 
із таких важливих показників стандартів виробництва будь-якого під-
приємства, еталоном вимірювання ефективності компанії є бізнес-план. 
Це — вид систематизованої інформації про ключові перспективні на-
прями телепідприємства, завдяки чому здійснюється комунікація з ре-
кламодавцями, інвесторами, менеджментом [369, c. 21].

Якщо порівнювати його з довгостроковим планом, завдяки яко-
му інтегруються всі функції телепідприємства і це сприяє виявлен-
ню можливостей всіх ресурсів компанії, монетизації контенту й отри-
манню прибутку, цей план може бути детальнішим і конкретнішим, 
а може збігатися із стратегічним плануванням. Нагадаємо, шо для 
створення стратегічного плану необхідно правильно сформулювати 
мету й завдання підприємства і звернутися до аналізу 7 «C» і 5 «P» і 
скоорди новано зі всіма ресурсами досягати їх у контексті перспектив 
розвитку телепідприємства, сучасних трендів і тенденцій [386, c. 149]. 

Єдиного підходу в ранжуванні стратегічного планування на теле-
баченні не існує. Так, наукоець О. Гоян наголошує на різниці між 
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некомерційним і комерційним бізнес-планами. У комерційному 
обов’язково має зазначатися прибуток, який є необхідним елементом 
бізнес-плану [89, c. 125]. Ж. Ламбен пропонує деталізувати страте-
гічні напрямки,  вони мають бути представлені як конкретні рішення 
і програми дій [197, c. 454]. Д. А. Аакер, Р. Батра, Дж. Дж. Майєрс 
акцентують увагу на застосуванні маркетингового плану, що фор-
мулює стратегію й тактику для елементів маркетингмікс або марке-
тингового комплексу «4 Р» [369, c. 51]. О. Орлов виділяє вісім етапів 
у процесі створення бізнес-плану: формулювання мети; підбір, аналіз 
й оцінка способів досягнення поставлених цілей; перелік необхід-
них дій; створення програми заходів; аналіз ресурсів (матеріальних, 
фінансових, інформаційних, кадрових); аналіз розробленого варіан-
ту плану; підготовка детального плану дій; контроль за виконанням 
[240, c. 25] В. Ворошилов наголошує, що успіх підприємства немож-
ливий без розробки реального плану дій і перспектив. Бізнес-план 
дозволяє виділити проблеми, з якими стикається підприємець у кон-
курентній ситуації на ринку, дає відповіді на питання, пов’язанні з 
управлінням, фінансуванням, маркетингом [66, c. 438].

Бізнес-план покликаний окреслювати перспективи розвитку підприєм-
ства, надавати переконливу інформацію й знання для конкурентного се-
редовища стосовно планів і розвитку бізнес-процесів певної компанії. 
Концепту-альний підхід О. Геращенка щодо створення бізнес-плану і 
його складників є прийнятніший і реалістичніший для сучасного ринку з 
точки зору логіки й актуальності. Він складається із загальної характе-
ристики й опису команди проєкту, комерційного аналізу, технологій, 
фінансового аналізу, економічного і ризиків [73, с. 12].

Якщо удосконалити ці кроки, вони будуть корисними для телевізій-
ного бізнесу. Будь-який бізнес, зокрема, й телевізійний, має з чогось 
починатися. Як правило, все починається з ідеї, яку треба викристалізу-
вати, описати і послідовно втілити. Спочатку треба вирішити етапи най-
ефективнішого маршруту, який приведе компанію з пункту А в пункт 
В без зайвих проблем і з прибутком. Перший етап потребує загальної 
характеристики проєкту і опису команди, а значить, відповіді на запи-
тання: «Хто створює проєкт?» і «Для чого?». Тут треба звернути ува-
гу на ключові чинники типу: «Хто буде основним учасником реалізації 
проєкту?», «Для кого й для чого він створюється?», «Чим канал зай-
матиметься?», «Яку нішу обійматиме?», «Які телепродукти створювати-
ме?», «За рахунок чого можна бути успішним на медіаринку?», «Кому, 
крім команди, це потрібно?» [369, c. 22].

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Другий розділ передбачає комерційний аналіз, де необхідно дати 
характеристику медіаринку, його місткості й об’єму сегмента телепід-
приємства в ньому. Далі слід отримати відповіді на ключові питання: 
«Де брати ресурси?», «В якій ніші працюємо?», «Хто наші конкурен-
ти?», «Хто наші споживачі?», «Яку цінність формуємо для цільової 
аудиторії?». Бажано описати чинники конкуренції щодо раціональ-
них й ірраціональних характеристик ціни, якості, довіри, атмосфери 
тощо. Краще одразу з’ясувати диференційні переваги й унікальність 
ваших товарів і послуг для ринку збуту. Для цього бажано провести 
моніторинг ринку й SWOT-аналіз [369, c. 22]. 

Третій етап — технологічний або виробничий — передбачає визна-
чення технологічного рівня телекомпанії у створенні товарів і послуг. 
Зрозуміло, що технологічність процесів з кожним роком зростає, а 
значить, потребує нових знань, людських і матеріальних ресурсів 
для втілення. В цій позиції бажано йти на кілька кроків попереду, 
щоб у результаті не відстати від світових тенденцій. Але, з огляду 
на те, що телебізнес технологічно розвивається за своїми законами, 
то необхідно дотримуватись стандартів мовлення і трансляцій у тому 
режимі, який відповідає ринковим стандартам. Наприклад, телеком-
панія не може перейти на режим мовлення новітньої технології — 
формату UFHD/4К, тому що споживач ще не має такого обладнання 
чи ринок не відповідає цим нормам [369, c. 23]. 

Наступний етап — фінансовий. Тут треба почати з балансу, де необ-
хідно вказати потрібні активи (ресурси) й інвестиції, якими будете їх 
забезпечувати. Далі треба з’ясувати прибуток від діяльності підприєм-
ства. Тут слід пам’ятати про перший безприбутковий період діяльності, 
завдяки якому фірма зможе вийти на планові показники. Маркетин-
говий етап тісно пов’язаний з фінансовим, тому що об’єм діяльності й 
прибутки — це наслідок ринкового позиціонування й урахування брен-
дових і небрендових характеристик торгової марки [369, c. 23].

В економічному аналізі необхідно врахувати користь для аудиторії 
й суспільства від вашого проєкту. Яку цінність отримають суб’єкти 
мікро- й макросередовищ від вашої діяльності? Що корисного для 
них буде приносити ваш проєкт? Яку цінність отримають держава, 
споживачі, інші учасники комунікаційного процесу від діяльності 
вашого підприємства? Всі ці користі слід врахувати, щоб продати 
вигідніше не тільки для вас, а й для іншої сторони. 

Ризики на сучасному етапі розвитку медіабізнесу є ключовими, 
тому вони мають бути детально окреслені у бізнес-плані. Етап ризиків 



115

передбачає врахування викликів і загроз сучасного медіасередовища 
на мікро- й макрорівнях. Це можуть бути коливання курсу долара до 
гривні, непередбачуванні витрати, стихійні лиха, війни тощо. Тоді 
шлях із А до В може бути непрямолінійний для капіталізації прибут-
ків і цей відрізок, зокрема, й реорганізацію бізнес-процесів, необхід-
но пройти в обхід літери В, за напрямом літери С із максимальною 
користю. Всі ризики прорахувати неможливо, проте бізнес-гравці ма-
ють знати й, за необхідності, вміло застосовувати бізнес-план В, С, D 
[369, c. 25]. Пропонується створений нами бізнес-план креативного 
Hub-простору «Horizon».

Бізнес-план креативного Hub-простору HoriZon

1. Резюме
2. Опис редакції
3. Комерційний аналіз 
4. Виробничий аналіз
5. Фінансовий план
6. Економічний (оцінка ефективності, ризиків)
7. Висновки

1. Резюме:
Назва: Креативний Hub-простір HoriZon
Слоган: Розшир горизонти пізнання! або Твори нові горизонти!

Мета:
Створити креативний hub-простір «HoriZon» (проєкт) для привернення 

уваги молодого покоління до нових інноваційних знань із різних галузей 
науки, культури, мистецтва. Проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів, 
відеолекцій, музичних творчих вечорів, художніх виставок дозволить мо-
лоді швидше зорієнтуватися з вибором майбутньої професії, набути нових 
компетентностей, отримати сертифікат та, у разі потреби, відкрити власну 
справу. 

Метою проєкту є вирішення проблем загальнодержавного рівня, зокрема 
подолання недостатньо високого рівня освіти в Україні, стрімкого розвитку 
IT-технологій, сучасних напрямів науки, культури, мистецтва. У проєкті перед-
бачено великий реєстр ресурсів із інформацією, літературою, що допоможе 
майбутнім абітурієнтам, студентам зорієнтуватись у виборі професії та отри-
мати кваліфіковані знання. 

Також планується використання вітчизняного науково-технічного потен-
ціалу для створення проєктів віртуальної реальності задля задоволення інно-
ваційно-еволюційних потреб ринку. 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Місія: відкриваємо для України нові горизонти професій!  
• інтерактивні – у контексті сучасних технологій;
• молодіжні – створені для молоді;
• персональні – для тебе в будь-який час.

Ідея: залучити молодь ддя отримання нових компетентостей задля роз-
ширення горизонтів пізнання й просування української науки в світовий 
простір. У креативному hub-просторі «HoriZon» молодь дізнається про нові 
цікавинки зі світу знань від кращих коучів України та світу, познайомиться із 
сучасними українськими митцями, музикантами, художниками.

Завдання:
1. Створити конкурентноздатний hub-простір для вітчизняного ринку.
2. Забезпечити рентабельну фінансову модель.
3. Провести ряд маркетингових заходів.

2. Опис редакції:
Офіс знаходиться у середмісті Києва бізнес-центру 101 Tower за адресою: 

01032, г. Київ, вул. Льва Толстого, 57. У бізнес-центрі розташована велика пар-
ковка. Компанії належить один офіс світлої комфортабельної кімнати, осна-
щеної трьома робочими зонами для проведення тренінгів, майстер-класів, 
презентацій, окрема зона для фотостудії й лаундж-зона для демонстрації 
робіт художників, презентацій віртуальної реальності, кав’ярня.

Штат креативного Hub-простору «HoriZon» налічує 20 осіб. Всі вони мають одну 
чи кілька вищих освіт, половина з них кваліфіковані фахівці з різних галузей, зокрема 
освіти, культури, мистецтва. Цей творчий колектив складається з цілеспрямованих 
багатогранних особистостей, які люблять справу, якою займаються.

1. Генеральний продюсер
2. Виконавчі продюсери – 3 спеціалісти за різними напрямами: наука, 

мистецтво, культура
3. Координатори процесу – 2
4. Менеджери з просування та реклами – 5 за різними напрямами (SMM, 

PR, реклама, промоція, особистісні продажі)
5. Фотограф
6. Дизайнер, 
7. IT-продюсер
8. Фінансовий директор
9. Помічник фінансового директора
10. HR
11. Юрист
12. Бариста – 2
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3. Комерційний аналіз
Форма власності: приватна
Креативний Hub «HoriZon» – це новий конкурентоздатний простір, в 

якому працюють талановиті спеціалісти, які мотивують молодь отримати нові 
знання в стилі ед’ютейнмент. Редакція оснащена всім необхідним для ком-
фортного перебування в просторі й успішної праці співробітників, кожен із 
яких має особистий лептоп із вільним виходом в інтернет. 

Креативний Hub-простір «HoriZon» орієнтований на молодь 16–25 рр., 
яка буде інтерактивною в процесі отримання знань. Це – молоді люди пере-
важно покоління Z, які усвідомлюють концепт перманетного навчання, а та-
кож мотивовані отримати нові знання в галузі мистецьких, культурних проєк-
тів. ЦА – старшокласники й студенти, які хочуть визначитись із професією, 
отримати додаткові до обраної спеціальності знання, систематизувати їх.

Креативний Hub-простір «HoriZon» має конкурентів, зокрема, українські 
національні університети, онлайн-курси України та світу “Prome-theus“, Все-
українські онлайн-курси для програмістів та IT-новачків Brain-basketFoundation.

Наші конкурентні переваги в тому, що це реальна можливість для молоді отри-
мати не тільки новітні знання за певний проміжок часу за помірну плату, а й інтерак-
тивно долучитися до світу прекрасного – не тільки в якості глядачів, а й учасників.

4. Виробничий план
На залучення спеціалістів щодо надання послуг у формі тренінгів, вебінарів, 

майстер-класів, відеолекцій, музичних творчих вечорів, художніх виставок і 
укладання з ними угод знадобиться місяць. Для розробок проєктів для вірту-
альної реальності – від 3 до 6 місяців.

Проєкт є прибутковим завдяки комерційному рішенню заробляти на рекламі.

№ 
п/п

Найменування робіт Виконавці Терміни

1 Розробка проєкту робоча група 1.09-7.09.2019

2 Підбір персоналу, створення робочих місць спеціаліст із HR 8.09-22.09.2019

3 Пошук інвестицій для фінансування
бізнес-процесів

ініціативна про-
дю серська група

1.09-15.09.2019

4 Укладання угод із найманими працівниками HR група 15.09-22.09.2019

5 Запуск проєкту робоча група 22.09-30.09.2019

Технічне обладнання, меблі: 1 фотокамера, 3 інтерактивні дошки, 2 шо-
ломи віртуальної реальності, 1 комплект освітлення, 7 ноутбуків, 7 столів, 50 
стільців, кавомашина, барна стійка.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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5. Фінансовий план 
Фінансування проєкту: кошти засновників 

Стартовий капітал становить 1 500 000 грн. коштів засновників. Проєкт 
передбачає інвестування, завдяки чому спонсори натомість отримують право 
безкоштовного розміщення зовнішньої реклами.

Річний бюджет маркетингу становить 62 тис грн, з них – 50 тис грн на 
рекламу, 12 тис грн – на промоцію, дослідження аудиторії.

Передбачається провести промокампанію з презентацією VR, а також ряд 
маркетингових заходів за участю відомих спеціалістів, митців із зазначених 
галузей  із широким залученням засобів масової інформації.

Джерела фінансування
Основні витрати на реалізацію проєкту: 
1. Технічне обладнання, меблі, оренда: 
- Оренда офісного приміщення (80 м2, м. Київ) – 30 000 грн/місяць
- Меблі для офісу (7 столів, 30 стільців і т.д.) – 35000 грн
- Ноутбук HP 255G7 (7DF20EA) (7 шт) – 73500 грн
- Інтерактивні дошки Intech M-76Dual User (3 шт) – 110208 грн
- Шолом VR Box z4 Bobo (2 шт) – 1880 грн 
- Мікрофон-петличка Pomazan TCM-1 (4 шт) – 456 грн 
- Фотокамера Canon Eos 80D Body (1 шт) – 19541 грн 
- Комплект освітлення Const KFO-0,5 – 13794 грн
- Кавомашина New Elegance 3GK – 69500 грн
- Кухонні меблі – 40000 грн
- Барна стійка – 30000 грн
Разом: 423879 грн 

2. Заробітна плата штатним працівникам (з нарахуваннями за 1 місяць): 
- Генеральний продюсер – 25000 грн 
- Виконавчий продюсер (3 посади) – 60000 грн
- Координатори проєкту (2 посади) – 30000 грн
- Менеджери з просування та реклами (5 співробітників) – 90000 грн
- Юрист – 22000 грн
- HR – 18000 грн
- Фотограф – 17000 грн
- Дизайнер – 16000 грн
- IT-продюсер – 19000 грн
- Фінансовий директор – 21000 грн
- Помічник фінансового директора -17000грн
- Бариста (2 посади) – 35000 грн
- Поточні (представницькі) витрати – 5000 грн
Разом: 375000 грн 
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№ 
п/п

Найменування робіт Вартість, тис грн

1 Залучення кваліфікованих фахівців із галузей освіти, 
культури, мистецтва (12 протягом місяця)

200000

2 Реклама 50000

3 Промокампанія 12000

4 Виплата зарплат штатним працівникам 375000

5 Оренда офісного приміщення (за місяць) 30000

6 Закупівля меблів 105000

7 Закупівля технічного обладнання 288879

8 Резервний фонд 100000

9 Разом: 1160879

Витрати за 1 місяць: 637000 грн (у т.ч. залучення кваліфікованих фахівців 
із галузей освіти, культури, мистецтва (12 осіб протягом місяця), витрати на 
рекламу, промоцію, зарплата штатним працівникам).

Доходи за 1 місяць: 
Розміщення реклами від рекламодавців: тизерна відеореклама на по-
чатку і в кінці відеолекцій, вебінарів (до 15”) – 8400 грн (за 1 показ) = 
100800 грн на місяць (12 відеолекцій/вебінарів на місяць); 
Спонсорська реклама з розміщенням спонсора у кадрі (вода, кава, 
чай) – 15000 грн (за 1 показ) = 180000 грн в місяць (12 заходів/місяць);
Банерна реклама (10 показів) – 28000 грн в місяць;  
Контекстна реклама – 9000 грн (за 1 показ) = 36000 (4 рази протягом місяця); 
Оплата учасниками тренінгів, відеолекцій, вебінарів, майстер-класів – 
30 учасників * 600 грн =18000 (12 заходів на місяць) = 216000 грн;
Продаж кави, чаю – 360 відвідувачів/місяць (30 грн/людина ) = 10800 грн

Разом: 571600 грн

Чистий прибуток за 1 місяць: – 65400 грн 

Строк окупності проєкту або точка беззбитковості, коли підприємство покри-
ватиме свої витрати, становить 6–7 місяців (зазвичай цей період довший).

6. Економічний (оцінка ефективності, ризиків)  
Рентабельність бізнес-моделі визначається за формулою: суму чистого 

прибутку за один рік/місяць діяльності слід поділити на об’єм вкладень кош-
тів власників і помножити на 100. 

У нашому варіанті рентабельність власного капіталу становить 4,36%.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Проєкт є економічно доцільним, незважаючи на збитковість перші 6–7 
місяців. Після строку окупності очікується конверсія на рівні 5–6%. 

Соціальна ефективність – створено 20 робочих місць, наявні перспективи 
збільшення штату, зокрема, завдяки розширенню географії місця проведення 
й залучення тренерів, коучів із країн Європи, США. Діяльність креативного про-
стору нині є актуальною та має соціальну спрямованість. Мистецькі, культурні 
заходи прогнозується проводити із залученням в Україні амбасадорів різних 
країн для налагодження співпраці, дружніх відносин із різними країнами.

Основними факторами ризиків можуть стати:
 → економічна й політична нестабільність країни;
 → проблеми економічного розвитку (контент занять не зацікавить спо-

живачів, набір аудиторії не відповідатиме запланованим нормам, відмова у 
співпраці коучів (невигідні умови для підписання угод), відмова інвесторів, 
спонсорів, рекламодавців тощо);

 → технічні проблеми (збій подачі живлення, злам сайту тощо);
 → виробничі ризики (звільнення працівників, несправність технічного 

обладнання тощо).

Управління ризиками
Для подолання ризиків необхідно проведення таких дій: узгодження кон-

тенту занять із коучами, проведення маркетингових досліджень потреб і мо-
тивацій аудиторії; залучення нових рекламних інвесторів, спонсорів, рекламо-
давців. Заходами з управління технічними та виробничими ризиками можуть 
стати: залучення відповідних спеціалістів проєкту до регулярної перевірки ста-
ну обладнання; встановлення захисних програм на комп’ютери.

7. Висновки
Креативний Hub-простір HoriZon здатний задовольнити потребу України в 

наданні молодому поколінню якісної освіти. Проєкт пропонує новий продукт, на 
який потребує й розраховує суспільство. Завдяки інтерактивності, ігровій формі фор-
мується креативний простір, здатний розкрити таланти й можливості творчої молоді. 

Проєкт є економічно доцільним з урахуванням строку окупності, що стано-
вить 6–7 місяців. Проєкт націлений розширювати географічні кордони й спря-
мований на співпрацю з тренерами різних країн. Він створений для співтвор-
чості таланової молоді, яка любить науку, мистецтво, культуру. Це сприятиме 
її всебічному розвитку та подальшій професійній орієнтації.

Таким чином, звісно, не всім медіапідприємствам, зокрема й через 
брак коштів, до вподоби деталізувати стратегічний план розвитку 
і створювати в чомусь схожий бізнес-план. Проте, щоб менше по-
милок трапилось із вашим бізнесом, а тактичні та поточні питання 
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вирішувалися ефективно й бізнес-процеси диверсифікували прибут-
ки, необхідно мислити стратегічно. Цікавість для науки й практики 
полягає в тому, що бізнес-ідеї мають панувати не тільки в головах 
топменеджерів і на папері, а бути реальними кроками діяльності те-
лепідприємства, тоді наріжні проблеми ставатимуть зрозумілішими 
й простішими для вирішення й втілення. А бізнес-корабель впевнено 
прямуватиме зазначеним курсом без мілин і рифів [369, c. 25].

Велику роль для виготовлення й поширення медіапродукту відіграє 
контент (з англ. content — зміст, частка, сутність, обсяг, ємність) — змі-
стове наповнення аудіовізульного, друкованого, електронного чи муль-
тимедійного продукту ЗМІ матеріалами у формі різножанрової суспіль-
нозначущої, актуальної, корисної, цінної, правильно структурованої й 
належним чином упакованої інформації для цільової аудиторії.

Створення медіаконтенту — це творчий бізнес-процес виготов-
лення медіапродукту командою однодумців, конвергентними жур-
налістами й користувачами, зокрема, просьюмерами (у разі потреби) 
на основі глибоких теоретичних знань, практичних навичок, техніч-
них можливостей. До технічних можливостей належить використан-
ня широкого спектру сучасної техніки й технологій: від відеокамери 
й диктофону до сучасних ґаджетів і смартфонів, від домашнього ре-
дактора iMovie до професійних програм для монтажу Final Cut Pro, 
від поширення продукту завдяки месенджеру на кшталт Viber до 
професійної технології UFHD 4K.

Відеоконтент для медіасередовища стає дедалі пріоритетнішим. 
Жоден ЗМІ нині не може обійтися без нього. Ми є свідками, коли 
відео вивільняється від телевізійної експансії. Сьогодні відеоконтент 
може бути затребуваний, реалізований і монетизований на всіх плат-
формах медіаіндустрії. Його переваги в тому, що він швидко обро-
бляється людським мозком і, як наслідок, краще запам’ятовується.

В результаті злиття культури, ремікса і змішування океан відео ігно-
рує обмеження існуючої системи ЗМІ та її діяльності. Воно ігнорує 
конструкцію «телевізійного» суспільства людей похилого віку й перед-
бачуваних осіб, однієї людини, яка звертається до решти [187, с. 21].

Глобальні трансформаційні виклики, що стоять перед людством 
цифрової епохи, продовжують порушувати усталені патерни виго-
товлення медійного контенту, його поширення й споживання. По-
тенційна аудиторія не тільки друкованих ЗМІ, а й теле- та радіо все 
інтенсивніше переходить на інші платформи споживання. Ці викли-
ки потребують від виробників медіапродукції не тільки досконалого 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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опанування всіх тонкощів професій кросмедійного середовища: знань 
про те, як зняти подію, написати, змонтувати, поширити для від-
повідного ЗМІ, а й розуміння сучасного споживчого попиту на кро-
смедійний товар, основ управлінських бізнес-процесів, нових правил 
таргетування аудиторії, платформ споживання, щоб вдало інвестува-
ти в користувацький досвід.

Інноваційними проблемами відеоконтенту, стратегіями побудо-
ви ефективних бізнес-процесів, реінжинірингу на виробництві зай-
малися такі українські та зарубіжні науковці, як Б. Боденхамер, 
Т. Берот. М. Бруно, Д. Гаррет, О. Геращенко, П. Голдін, Н. Еяль, 
Дж. Кауфман, Г. Мердок, М. Рибаков, В. Садівничий, Л. Стріб-
блінг, М. Скотт, А. Трескі, Хамер,  М. Холл, К. Шваб та інші.

Дослідник бізнес-процесів Джош Кауфман стверджує, що будь-який 
бізнес — це сукупність п’яти взаємопов’язаних компонентів: створення 
цінності — з’ясування, що потрібно споживачеві та створення продук-
ту; маркетинг – привернення уваги споживачів і формування попиту 
для продукту; збут — перетворення потенційних покупців на реальних; 
доставка цінності — виконання обіцянки перед споживачем, контроль 
якості товарів і послуг; управління фінансами — уміння отримувати 
прибуток і подальша доцільність ведення бізнесу [162]. 

Сьогоднішній споживач медіапродукції стає дедалі вибагливішим 
завдяки великій кількості пропозицій звідусіль. Новий медіапродукт 
не стане успішним, якщо він не буде корисним, зручним, інтуїтивно 
зрозумілим, простим і, водночас, привабливим. І це стосується не 
тільки користувачів інтернет-ресурсів, а всіх споживачів медіа. Тому 
доцільно екстраполювати термін UX — User eXperience на муль-
тимедійну платформу споживання, адже всі бізнес-процеси на теле-
баченні слід будувати навколо цінностей споживачів, щоб знизити 
ризики запусків невдалих товарів [376, c. 143].

Швейцарський науковець, економіст, засновник і президент Усе-
світнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб зазначає, що 
«із середини минулого століття триває цифрова революція в усіх 
сферах життя. Технології зливаються, і кордони матеріального, циф-
рового і біологічного світів стираються». Глибина і широта виклика-
них нею змін вимагають трансформації цілих систем виробництва, 
менеджменту та управління [405].

Споживачі купують ті медіапродукти, що є найвигіднішими сто-
совно їхньої купівельної спроможності, яким довіряють та які є ціка-
вими для них. На основі цього вони обирають кількість телеканалів 
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та замовляють їх через провайдерів, налаштовують FM-станції на 
радіопрогравачах та різних гаджетах, користуються тими майданчи-
ками і сторінками в інтернеті, які відповідають їхнім запитам, чита-
ють ту пресу, якій довіряють і мають зацікавленість.

За контентом медіатовари можуть бути представлені у всіх видах 
ЗМІ за ознаками конвергентності та мультимедійності, коли відео-
зображення, звук, інфографіка, фото, гіперпосилання, гіпертекст 
знаходяться на одному майданчику. Cьогодні й новітні, і традиційні 
ЗМІ випускають додатки, на яких демонструють фільми ВР (вір-
туальної реальності). Єдиною умовою такого товару є перегляд за 
допомогою спеціального шолому, що може надаватися як послуга. 

Інтернет-радіомовлення теж «активно розвивається під дією трьох 
основних властивостей інтернету: інтерактивності, мультимедійності 
та гіпертекстуальності. Це багато в чому наближає його до телебачен-
ня», — констатує дослідниця І. Карпенко [250, c. 19—20].

Залежно від форми поданої інформації науковець В. Садівничий 
поділяє медіаконтент на такі типи: візуальний, аудіальний, вербаль-
ний і мультимедійний [187, c. 42]. 

Форми контенту, на наш погляд, слід класифікувати таким чином: 
на телебаченні (превалює візуальний) — це переважно фільми, серіа-
ли, інформаційні, тематичні передачі, програми, токшоу, інтер в’ю, ре-
портажі, огляди, нариси, фіче, коментарі, журналістські розслідування, 
сторітелінг, лонгріди тощо; на радіо (превалює аудіальний) — про-
грами, музика, інтерв’ю, репортажі, огляди, нариси, фіче, п’єси, жур-
налістські розслідування, аудіоонлайн-конференції, подкасти, водкасти, 
аудіокниги, буктрейлери тощо; у друкованих ЗМІ (превалює вербаль-
ний) — замітки, статті, репортажі, нариси, фіче, огляди, есе, інтерв’ю, 
журналістські розслідування; у мережевих медіа (превалює комбінова-
ний) — сторітейлінг, лонгріди, есе, репортажі, інтерв’ю, огляди, нари-
си, фіче, журналістські розслідування, подкасти, водкасти. 

Великою перевагою новітніх медіа є залучення аудиторії до створення 
й поширення медіаконтенту. Аудиторія стає передавачем змісту (ділиться 
посиланнями, поширює в соцмережах). Ми стаємо свідками нових ре-
перних переваг у виготовленні, поширенні й споживанні кросмедійних 
продуктів. Тепер не одна людина звертається до аудиторії, а користувачі 
контенту, зокрема, професійні споживачі, просьюмери самі можуть про-
дукувати медійні ресурси і створювати переваги у користуванні.

Складовою частиною сучасного медійного середовища є соціальні 
медіа (соціальні мережі, блоги, медіахостинги, інтернет-енциклопедії 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
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тощо). На відміну від традиційних та інтернет-ЗМІ, онлайн-ігор, в 
яких створення переважної частини контенту здійснюється професіо-
налами, в соціальних медіа переважає контент, створений користува-
чами. Соціальні медіа — це сукупність інтернет-сервісів та платформ, 
які надають можливість користувачам здійснювати комунікацію, спо-
живати, створювати і розповсюджувати контент. Соціальні медіа є 
складовою частиною нових медіа [242, c. 29].

Соціальні мережі — це сервіси, призначені для комунікації між 
користувачами і побудови соціальних зв’язків між ними. Соціальні 
мережі входять до складу соціальних медіа. Історія соціальних медіа 
розпочинається з запровадження технології електронної пошти у 
1971 році. У 1988 році з’явилась технологія IRC — ретрансльований 
інтернет-чат, який поєднав користувачів і дав їм змогу спілкуватися 
в режимі реального часу, а в середині 1990-х була створена ICQ — 
перша система миттєвих повідомлень [242, c. 30]. 

Невід’ємною частиною соціальних медіа є соціальні мережі. Першою 
соціальною мережею вважається створена Ренді Конрадсом у 1995 році 
Classmates.com. В період між 1997 і 1999 роками з’явилися соціальні ме-
режі SixDegrees.com, AsianAvenue, MiGente, BlackPlanet. У 2001 році 
відбувся запуск багатомовного довідкового ресурсу Wikipedia, який до-
зволяє користувачам писати і редагувати статті (розробники Джиммі 
Уєйлс і Ларрі Сєнгер). У 2004 р. Марк Цукерберґ заснував соціальну 
мережу Facebook, яка й нині є однією із найпопулярніших у світі [242, 
c. 31]. Месенджери теж стають соціальними мережами. 

ВВС, наприклад, за допомогою месенджерів – сервісів миттєвого 
обміну повідомленнями — зокрема, таких, як Vine, Meerkat, Snapchat, 
Periscope, Viber, WhatsApp, Line, WeChat, наносять на карту розвит-
ку галузі нові кордони з метою спілкування з людьми під час стихій-
них лих, виборів чи пандемій. «Користувачі надають нам величезну 
кількість відомостей з такими історіями й деталями, яких ми просто не 
змогли б отримати за допомогою інших засобів», — стверджує редак-
тор BBC з мобільних технологій Трушер Берот [251, c. 70].

Медіапідприємство в такому разі не витрачає кошти на затратні 
бізнес-процеси для виготовлення медіаконтенту, а забезпечує можли-
вість просьюмерам самим брати участь у створенні, поширенні й обмі ні 
користувацьким контентом. Це надає значні переваги будь-якому виду 
медій, привертаючи увагу споживачів і стаючи джерелом прибутку. 
Просьюмер — той, хто готовий не тільки споживати, а й створювати 
медіасигнали у відповідь. Він не просто активно реагує, а й створює 
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контент. Просьюмер може виявитися спеціалістом у галузі, отрима-
ти новину раніше, стати її свідком — цим він складає конкуренцію 
журналісту.

«Контроль за змістом залишається ключовим джерелом конку-
рентної переваги. Для того, щоб залишатися великим гравцем у сфері 
публічних комунікацій, необхідно мати значні запаси контенту», — 
зазначають науковці Г. Мердок і П. Голдін [449, с. 118].

Значним запасом контенту, що може скласти серйозну конкуренцію 
й привілегії одного медіа над іншим, є використання користувацького 
контенту медіаорганізацією під час створення медіапродуктів і послуг.

«UGC — User Generated Content (користувацький контент) може 
за без печити життєво важливі джерела контенту, які б у іншому випад-
ку були недоступними», — наголошують Л. Стрібблінг та М. Скотт 
[489, с. 6]. Дослід ник Н. Бруно називає користувацький контент 
«ефектом Twitter» і пояснює, що «якщо ефект CNN вимагав власних 
кореспондентів, які повинні перебувати в певній точці планети, щоб у 
прямому ефірі транслювати подію, то ефект Twitter дозволяє забезпе-
чити пряму трансляцію без репортерів, просто користу вачі генерують 
доступний в інтернеті необхідний нам контент» [428, с. 8].

За останнє десятиліття виробництво новинної продукції збільшилось 
у кілька разів, тому що воно менш затратне порівняно з виготовленням 
фільмів, серіалів, форматних шоу. В наслідок стрімкого прогресу новіт-
ніх технологій, мультимедійності ресурс технологічності на телебаченні 
зростає, завдяки й цифровізації ефіру, проте людський чинник через 
повільність навчання, звикання й впровадження у виробництво новітніх 
тенденцій багато в чому гальмує ці процеси [376, c. 144].

Технологічність процесу передбачає застосування великої кіль-
кості спецефектів, заставок, цифрових графіків, моделювання ситу-
ацій за допомогою графічного зображення у медійних продуктах. Це 
потребує великої кількості часу, відволікає журналіста від головного 
змісту виробництва, тому якість контенту знову знижується. В го-
нитві за сенсаційним матеріалом нинішнє покоління журналістів і 
редакторів, в ефір часто подає неправдиву фейкову інформацію й 
неперевірені факти, котрі ледве втигає спростовувати. Оперативність 
стає заручником якості новинної продукції. Кореспонденти прагнуть 
хоча б на кілька хвилин випередити повідомлення своїх конкурентів. 
Хочеться застерегти таких журналістів, які прагнуть тільки слави й 
визнання, від подібних дій. Адже всі ми пам’ятаємо гучну історію 
американського журналіста Стівена Гласса, який здобув собі ім’я на 
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фейкових історіях. Чим для нього це закінчилося, теж ні для кого 
не секрет — його позбавили можливості займатися журналістською 
діяльністю, а репутація й кар’єра постраждали [387, c. 60].

Звісно, кризові події останніх років впливають на умови праці 
представників ЗМІ: спостерігається значне звільнення медійників, 
переосмислення журналістських стандартів, впровадження нових за-
сад суспільного мовлення. Водночас, забезпечуються вищий рівень 
технологічності процесу, кастомізація виробництва. Це відбуваєть-
ся не тільки внаслідок зростання інформаційного шуму, фейковості, 
токсичності матеріалів, низької якості продукції, а й через зниження 
кваліфікації менеджерів середньої ланки, вік яких ледве досягає 25 
років. Як результат — представники так званої молодої телевізій-
ної еліти всю роботу перекладають на могутні плечі підопічних, які 
можуть працювати з інформацією й забезпечити високий рівень про-
фесіоналізму у створенні журналістської продукції [387, c. 60]. 

На підтвердження нашої думки маємо спостереження науковців 
Ю. Єлісовенка, М. Нагорняк, які «ознайомлюючись із новинами 
електронних масмедіа,… помічають явище дублювання інформа-
ційних повідомлень на різних радіоканалах, наявність однотипної 
інфор мації, відсутність оригінальних, ексклюзивних новин, засилля 
побутових повідомлень тощо. Як наслідок, втрата  свого професійно-
го авторитету [278, с. 6].

Часто-густо менеджери-новинарі не цікавляться переглядами і 
мотиваційними перевагами цільової аудиторії як теле, радіо-, так і 
інтернет-контенту. Як результат — зростання популярності перегля-
дів новин на відеохостингу YouTube майже всіх українських рей-
тингових каналів (зокрема, випуски ТСН каналу «1+1», «Фактів» 
ICTV, «Подробиць» Інтера, «Сьогодні» каналу «Україна»). За 
даними сайту socialblade в 2019 р. у каналів «1+1», ICTV понад 
1 млн підписників на YouTube, та ще більша кількість переглядів, 
зокрема «ТСН» каналу «1+1» — 1.131.415.310; «Факти» ICTV — 
261.159.247; «Сьогодні» телеканалу «Україна» — 121.814.877; «Под-
робиці» «Інтера» — 92.461.177 [284]. 

Водночас, за нашою вибіркою піплметрових досліджень, відповід-
но до даних ІТК, консалтингової компанії GFK, яка проводила вимі-
рювання телепереваг української аудиторії до 2014 р. та компанії 
«Nielsen», що досліджувала аудиторію з 2014 р., відбувалося знижен-
ня рейтингів і часток піплметрових досліджень за чотирма головними 
аудиторіями 18—54 міста з населенням понад 50 тис+; 14—49 50+; 
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18+ 50+ та 4+ Вся Україна (дод. Д). Так «Подробиці» на Інтері від-
повідно до зазначених аудиторій у 2005 р. з 21,87%; 18,74%; 29,60%; 
26,07% рейтингів впали до 11,05%; 9,13%; 18,18%; 16,21% у 2007 р. 
Те ж відбувається з іншими новинними продуктами і, здається, така 
динаміка молоде покоління менеджерів не надто хвилює. Ця ситуація 
наочно демонструє тенденції незацікавленості глядачів споживати но-
винний ТБ-контент за всіма аудиторіями і, відповідно, відбувається 
перетікання аудиторії в інтернет, зокрема, на відеосервіс YouTube. 

Під мобільного споживача має підлаштовуватись вся медіаінду-
стрія, особливо новинарі — виробники оперативного контенту. Важ-
ливими стають не стільки авторська думка, аналітичний розріз події, 
скільки швидкість доставки фактів до користувача. Цей процес зно-
ву стає загрозливим для якості медіапродукції, бо у кореспондента 
просто не вистачатиме таймінгового ресурсу для підготовки такого 
матеріалу, практично весь час витрачатиметься на верифікацію — 
перевірку новин на достовірність. 

Проте, коли споживач купує медіапродукцію і бажає володіти ви-
сокою цінністю, він, перш за все, звертає увагу на якість, котра має 
відповідати високим журналістським стандартам, таким, як об’єк-
тивність подачі матеріалів, точність, достовірність, інформація, за-
снована на фактах, неупередженість, збалансованість, відокремлення 
фактів від коментарів і т.д.

Загальнонаціональні телеканали України декларують високу лояль-
ність до глядачів і намагаються привернути увагу не тільки завдяки 
раціональним характеристикам телепродуктів, а й звертаючись до емо-
ційних характеристик товару. Це, в свою чергу, знову ж не завжди 
відповідає якості медіапродукції, високим журналістським стандар-
там, оскільки в подібних товарах, зокрема, й у «фічерсних» (з англ. 
feature — особливість, характерна риса, сенсаційність) істо ріях, об’єк-
тивність — вторинна відносно емоційної складової частини. Тому, щоб 
виправдати сподівання користувачів і щоб вони для них були цінними, 
медіавиробники мають бути, як ніколи, відповідальними, об’єктивними, 
неупередженими щодо виробництва медіапродукції.

Конвергентні зміни й новітні тренди медіаринку продовжують 
впливати на зниження споживчого попиту на телепродукти власного 
виробництва, можливість виготовляти національні продукти, котрі 
не завжди можуть бути конкурентоздатними відносно тих товарів, 
що завоювали популярність і приносять реальний дохід. Це — пе-
реважно новини, форматні адаптовані шоу, якісні фільми, серіали 
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на телебаченні. Такі тенденції ми можемо простежити за даними те-
леперегляду компанії Nielsen за останні 16 років. Як було зазначено  
раніше, українські споживачі новинний контент завдяки телебаченню 
стали споживати менше. Форматні талант-шоу теж «просіли» за рей-
тингами й частками. Якщо порівнювати рейтинг «Танці з зірками» 
за аудиторією 4+ 50+ у 2006 р. він був 26,28%, то в 2007 р. вже 
16,70%. Шоу «Україна має таланти» в 2009 р. мали 13,45%; 12,84%; 
14,25%; 13,24% за різними аудиторіями, в 2010 — було зростання, 
але в 2011 — знову спад глядацької активності до 12,77%; 11,41%; 
11,91%; 10,83% відповідно (дод. Д).

Представники майже всіх традиційних ЗМІ звикли орієнтуватись 
на отримання прибутку від реклами як єдиного джерела фінансуван-
ня. Після активної інтеграції всіх видів медіа в інтернет і виникнен-
ня кросмедійної журналістики з’являються нові привабливі моделі 
фінансування, зокрема, й така економічна схема, як платний контент.  

За даними компанії «Price Waterhouse Coopers» приблизно 45% 
прибутків усіх видів ЗМІ — це доходи не від реклами, а від платного 
контенту [243]. Тобто нинішні споживачі готові віддати свої кревні 
за той зміст, що дійсно їх зацікавить. Така технологія називається 
PayWall (про це йтиметься у IV розділі).

Якщо нинішні ресурси класичних ЗМІ все ще нав’язують спожива-
чеві час перегляду продукту в ефірі (програми передач на телебаченні, 
плейлисти на радіо, вихід газет і журналів у запрограмований день), 
то зміст трасформованих медіа передбачає кастомізацію процесу — 
адаптацію масового продукту під конкретного споживача. В даному 
випадку не медіа нав’язують користувачеві, що й коли йому дивитися, 
а він сам обирає час і продукти, що зацікавили його. За бажанням 
споживач може скористатися послугою фідбекового зв’язку для того, 
щоб залишити коментарі, висловити своє ставлення до події, нада-
ти фото- чи відеозвіти за допомогою власноруч зроблених світлин, а 
отже — взяти участь у створенні контенту. Також він має можливість 
створювати власний контент через блоги, форуми, соціальні мережі.

Цей зв’язок можливий за допомогою подкастів, RSS, мобільних засто-
сунків, налаштування мобільних пристроїв для отримання стрімінфор-
мації, формату Digg.com. Така взаємодія традиційних і новітних ЗМІ 
корисна всім: користувачеві, тому що надає можливість спожити 
ширше коло інформації; інтернет-ЗМІ, бо збільшує об’єм перегляду; 
традиційному медіа, через те, що дозволяє збільшувати популярність 
бренду шляхом впливу на контент звичайного споживача.
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Завдяки розвитку цифрових технологій, поглинанню мультимедійністю 
середовища ЗМІ змінюються способи доставки інформації. Коли втрачається 
цінність єдиного каналу доставки, товар стає унікальним завдяки споживан-
ню його на різних платформах, носіях. Так, телевізійні програми, серіали чи 
фільми можуть продаватися окремо на різноманітних пристроях. Переваж-
на більшість випусків ТБ-новин чи окремих газетних або журнальних статей 
представлена в інтернеті на різних платформах, в мобільних додатках. Радіо 
переходить в мультимедійне середовище переважно завдяки подкастам.

Медійний ландшафт індустрії ЗМІ продовжує трансформуватися 
й охоплювати все нові сегменти сучасного бізнесу. Сьогодні, окрім 
медіакомпаній, претендентами на медіабізнес можуть бути телеко-
мунікаційні компанії (зокрема, корпорація «Америка онлайн»); га-
лузь комп’ютерних ігор, що має найтісніший зв’язок з інтернет індус-
трією; музичний бізнес, якому буде не зайвим ще один канал збуту; 
кінокомпанії, котрим необхідний екстенсивний шлях розвитку.

Ситуацію, що нині склалася на українському телебаченні, можна 
назвати парадоксальною: маси вже не можуть споживати телепро-
дукт, насичений розважалівкою та криміналом, а топменеджмент не 
хоче це розуміти через результативність рейтингу-частки, що прино-
сять прибуток телепідприємству [368, c. 37]. 

Екс-радник з питань взаємодії зі ЗМІ секретаря Ради національної 
безпеки й оборони країни Ігор Сторожук стверджував, що «замість 
політичної цензури у нас з’явилась цензура рейтингу, або цензура 
частки, грошей» [141]. Адже глядачеві практично насаджується відео-
перегляд такого телепродукту, який потім окупиться відомою торго-
вою маркою. Споживачів настільки сегментували за цим показником, 
що вони стали цільовою аудиторією, що любить каву «Нескафе», 
«Жардін», шоколад «Рошен», «Світоч», «Нестле», пиво «Оболонь», 
«Чернігівське», «Львівське 1715» тощо. І під ці бренди створюються 
товари, що вражають (ТСН «вражає»), як здається топменеджмен-
ту, а насправді, часто-густо вводять в оману споживача. Керівництво 
каналів виправдовується, буцімто сегментований продукт дає їм непо-
гану частку телеперегляду, яка дозволяє залучати потрібних рекламо-
давців і капіталізує галузь. Проте, наскільки цей контент є корисним 
для українського глядача, здається, не цікавить ні Національну раду з 
питань телебачення і радіомовлення, ні Антимонопольний комітет, ні 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України [368, c. 37].

«Екологічні» парамери медіапростору та тенденції стосовно нових 
викликів, які простежуються впродовж останніх років у масмедій-
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ному середовищі, окреслюються все чіткішими контурами: глобалізація 
інформації через відцифрування всіх аналогових та паперових носіїв; 
поглиблення конкуренції між традиційними та інтернет-ЗМІ; активізація 
впливу рекламних носіїв на реальні часово-просторові комунікації; фор-
сування процесу індустрії телеприсутності, яка з роками перетворювати-
меться на мистецтво телеприсутності; поглиблення відстані між якісним 
зображенням і live картинкою «шокової терапії» [368, c. 37].

Проаналізуємо детальніше кожну тенденцію. Глобалізація інфор-
мації через відцифрування всіх аналогових та паперових носіїв вже 
відбувається. Відомий французький філософ Поль Віріліо вважає, 
що нині людство вже не в змозі відділити розвиток мережі від тех-
нічного прогресу, який за останні роки виллється у відцифрування 
всієї аналогової інформації [56, с. 51].

Роберт Гілман у статті «Екологія медіа» розкриває поняття «медійної 
екосистеми» як системи комунікаційних технологій, які розглядаються в 
контексті соціуму і культури [411]. Він впевнений, що медіакомунікація 
націлена на «аудиторію», абстрактну групу споживачів. Стосунки між 
виробниками контенту та його отримувачами асиметричні й часто не інте-
рактивні. Контент, технології й соціальний контекст, завдяки яким вони 
застосовуються, формують цілісну інтерактивну медійну екосистему (an 
ecology of media), що є саморегулюючою.

Пол Віріліо у науковому трактаті «Музей катастроф» телебачен-
ня називає актуальним музеєм катастроф, як медіа кризи і в цьому 
вбачає його служіння мистецтву. Світ, на його думку, відкритий ка-
тастрофі через телебачення [57]. 

Поглиблення конкуренції між традиційними та інтернет-ЗМІ є 
закономірним процесом глобалізації, всюдимиттєвості та кліповості 
споживання теле- й інтернет-продукту споживачем. Ця відстань з 
роками ставатиме помітнішою, і нові стратегічні інструменти і дії 
менеджерів телевізійної галузі мають об’єднати зусилля медійників 
навколо якості [368, c. 38]. 

Український науковець Борис Потятиник переконаний, що «більш 
стрімкого витіснення «старих» медіа можна очікувати після 2015 р. 
[256, 76]. «Вебматеріали мають набагато більше потенціалу», — вва-
жає американський експерт із цифрових медіа, директор відділу 
цифрового мультимедіа на каналі «KING-5 TV» Марк Брігс. Якісну 
журналістику легше створювати в онлайні завдяки глибині своїх ма-
теріалів через інтерактивну графіку, посилання на бази даних тощо 
[400]. Це збільшує довіру глядача і робить контент серйознішим. 
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Поглиблення впливу рекламних носіїв на реальні часово-просто-
рові комунікації відбувається непомітно, але цей процес все більше 
но сить характер експансії. Нині «рекламний простір» не обмежуєть-
ся заставками у фільмах чи рекламних роликах між програмами, 
він здатен охопити всі реалії часово-просторових інформаційних по-
токів», — вважає Пол Віріліо [56]. 

Нині це яскраво простежується в інтернет-ресурсах, блогосфері, 
навіть у соціальних мережах. Інтернет — нова парадигма свободи, 
інструмент демократії як для індивіда, так і для суспільства, адже 
всі традиційні ЗМІ через програмування нав’язують час споживання 
продуктів. Це одна із причин зростаючої індивідуалізації виробників 
інтернет-контенту на відміну від «командної гри» аудіовізуальних 
ЗМІ, таких, як телебачення та радіо.

Тенденція поглиблення процесу індустрії телеприсутності, яка з 
роками перетворюватиметься на мистецтво телеприсутності, на думку 
Поля Віріліо з роками ставатиме помітнішою, адже на зміну шпигу-
ванню, підгляданню у шпарину, пліткам приходить оптичний наказ, 
час прямого включення, що дає можливість слідкувати не тільки за 
переміщенням противника, а й за життям друзів за допомогою інфор-
маційного контролю за суспільною думкою. Телебачення фактично 
стає глобальним телепідгляданням за соціальною та асоціальною по-
ведінкою, різноманітними «стосунками», які впродовж останніх де-
ся ти літь формувалися під впливом реклами [57].

Стосовно поглиблення відстанні між якісним зображенням і live 
картинкою, яка веде до «шокової терапії», то, на думку Марка Бріг-
са, якість журналістських матеріалів від цього не постраждає. На-
впаки, він впевнений, що нині журналіст є незалежним від думки 
медіамагнатів, а тому в нього є шанс вийти один на один з ауди-
торією, від якої залежатимуть контент і фінансування. А ще шляхи 
передачі інформації набагато простіші: якщо реципієнт підключений 
до мережі інтернет, він автоматично є споживачем контенту [41].

Помітною тенденцією сьогодення є ситуація, коли інформаційні 
повідомлення заражені «презентатизмом», — вважає письменник та 
медіа теоретик Дуглас Рашкофф, автор книги «Шок теперішнього: 
коли все відбувається прямо зараз». Він визначає п’ять проявів шоку 
теперішнього: руйнування наративу — немає часу для того, щоб 
розповісти послідовну історію; диджифренія (digiphrenia) — медіа 
й технології змушують нас бути більше, ніж в одному місці одно-
часно; перекручування – спроба зробити момент із минулого від-
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повідальним за низку ефектів, які відбуваються в реальному часі; 
фрактологія — спроба встановити зв’язки між різними речами в 
«замороженому» моменті, навіть якщо такі зв’язки штучні чи уявні; 
апокаліпсис — коли безкінечне на вигляд теперішнє змушує нас при-
страсно хотіти завершення будь-якою ціною [409].

Ще одним чи не найвагомішим викликом сьогодення є інформа-
ційна війна. «Нинішні технології дозволяють досить легко створюва-
ти фальшиву інформацію або фальшувати існуючу інформацію», — 
впевнений Георгій Почепцов [257].

Смислова війна — війна інтерпретацій. Набір фізичних складових 
подій може зберігатися, але кожна інтерпретація задає свій «сюжет», 
мотивацію для дійових осіб. У кожній картині світу «друзі-вороги» вже 
визначені, мотивація їхніх дій заздалегідь витікає з цього. Інформаційне 
поле навіть у нормі піддається постійним інтервенціям із різних сторін. 
Сильному інформаційному полю не загрожує небезпека в таких інтер-
венціях, оскільки повідомлення щодо контрподій потраплять до нього 
зі своєю інтерпретацією, котра відображатиме картину світу даного су-
спільства. Несформований постсоціалістичний простір отримує велике 
число повідомлень сторонніх інформаційних агентств, що приходять 
уже з готовими інтерпретаціями і несуть іншу картину світу [262].

Застосовуючи герменевтичний підхід у висвітленні інформаційного 
потоку, журналісти стають своєрідними «фільтрами» подій, а отже, так 
чи інакше, не можуть не впливати на думку й на рішення споживачів.

На переконання Георгія Почепцова, «в основі пропаганди, маніпу-
лювання і, навіть, простого висвітлення подій у ЗМІ лежать об’єктив-
ні чинники». Вони полягають у тому, що глядач не є власне свідком 
подій, а має відтворювати їх завдяки сторонньому опису, що може 
передбачати і супроводжуватися викривленнями; висвітлення обме-
жується жорстким лімітом часу, куди може увійти тільки десята част-
ка події, тобто завжди є відбір певних характеристик; в основі дея-
ких подій лежать спеціальні характеристики, що можуть називатися 
криптоподіями, які принципово перешкоджають висвітленню [258].

Телебачення може стати і засобом для створення віртуального 
розвит ку подій за допомогою впровадження різноманітних нейро-
лінгвістичних технологій. Серед основних лінгвістичних методів НЛП 
україн ський науковець Олександр Бойко називає прийом установлен-
ня «якорів» або «гачків». Він полягає в прив’язуванні окремих візу-
альних (символи, кортини, кольори, форми тощо), аудіальних (звуки, 
мелодії, слова, речення, цитати, діалекти, логічні наголоси тощо), кі-
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нестетичних сигналів (рухи, жести, пози, дотики, запахи тощо) до 
певних моделей переживань та станів людини [35, с. 341]. Ці стани 
загострюють емоційну активність глядачів і дозволяють «відключа-
ти» логічність мислення. 

Інформація створює реальність: потрібна інформація створює по-
трібну реальність. Але спочатку інформація створює потрібну реаль-
ність у головах споживачів, оскільки тоді розум починає бачити в 
реаль ності те, про що йому розповідають. І чим інтенсивнішим буде 
цей потік квазі-інформування, тим більше шансів на успіх матиме. 
Ось як газета «The Washington Post» висловлює свої думки з приводу 
ролі віртуальної реальності: «Путін створив свою версію реальності, 
яку він пропагує для дестабілізації ситуації в Україні. Він вирішив, 
що для досягнення мети йому потрібен етнолінгвістичний розрив, а 
потім — розподілення ролей…», — говорить Г. Почепцов [258].

Все це призводить до того, що споживачі втрачають глибину, 
логічність у сприйнятті контенту, розуміння стосунків зі світом й 
відчуття реальності, їх більше цікавить поверхневість, усвідомлення 
причетності до перебігу подій, миттєвість обробки й розповсюдження 
отриманої інформації через соціальні мережі тощо. Це уможливлює 
виклик неадекватної реакції споживачів, які після перегляду телеві-
зора потенційно можуть взятися за зброю, щоб вирішити власні про-
блеми. Можна згадати приклади жорстоких убивств учнями шкіл, 
розстрілів своїх же однокласників та вчителів [368, c. 39].

З потужним розвитком інтернет-технологій, поширенням відео-
контенту на різні майданчики телевиробникам необхідно пам’ятати, 
що від якості телевізійної інформації залежить якість життя глядачів, 
громадян, суспільства. Споживачі медіа мають право звернутися до 
ст. 60 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Там про-
писано норму, згідно з якою телеглядачі мають право «звертатися до 
телерадіорганізації, її засновників, Національної Ради, Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України із зауваженнями та 
пропозиціями щодо змісту й технічної якості відповідних програм 
або передач і отримувати відповідь на звернення письмово або безпо-
середньо в передачах» [272].

Окрім того, існує Закон України «Про захист суспільної моралі». 
Він визначає основні напрями державного регулювання обігу ін-
формаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль 
і передбачає створення необхідних правових, економічних та ор-
ганізаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний 
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простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, 
інтелектуальному, морально-психологічному стану населення [267].

Виробникам контенту, а також менеджерам вітчизняного теле-
ефіру слід дотримуватись правил журналістської етики, адже коли 
про мовисті деталі переходять у надмірне зловживання владою «кі-
ноока», шокуючі крупні плани поранень, крові, зброї можуть дійс-
но нашкодити глядачеві. Чи потрібно показувати широкому загалу 
людину крупним планом, яка на межі життя і смерті, з вогнепаль-
ними пораненнями, але дає коментар журналістові? Можливо, коли 
це війна, для підняття «бойового духу» глядачів таке відео можна 
демонструвати, але в мирні часи подібні подробиці часто невиправ-
дані. Це проблема загального рівня культури населення. Тенденція 
зловживання 5 «S», серед яких сенсаційність, страх, сльози, смерть, 
секс не завжди є етичною. Коли журналістський матеріал адресо-
ваний підліткам, молоді, виробникам телепродукції необхідно бути 
вкрай обережними, усвідомлювати всю відповідальність і можливість 
наслідків [367, c. 52].

На телебаченні медіакартинка завжди була і є визначальною по-
рівняно зі словом. Телевізор можна дивитися й без звуку, щоб зро-
зуміти контент. Це стосується й політичних викликів, коли відео 
послуговується методами перенесення акцентів із головного на дру-
горядне, руйнації шаблонів, експлуатації людських почуттів, зміни 
контексту, підміни звичайних відпрацьованих ситуацій на прямо про-
тилежні [367, c. 51].

Влучні слогани є допоміжними ланками навіювання, сугестії. Так, 
у фільмі Баррі Левінсона «Хвіст виляє собакою» є фраза про те, що 
«ми пам’ятаємо слогани, але не пам’ятаємо війни», бо війни запам’я-
товуються за лозунгами. А слоган піарників президентської кампанії 
«Ми не оголошуємо війну, ми її розпочинаємо» є однією із ланок 
сугестії зміни контексту та підміни звичайних відпрацьованих ситуа-
цій на прямо протилежні. Зважаючи на те, що нині глядачі старшого 
покоління продовжують споживати телепродукти 4—5 годин на день 
(дод. А), якщо додати до перегляду ще й інтернет з його соціальними 
мережами, то можна констатувати, що споживачі можуть отримувати 
викривлену «картинку» [367, c. 51].

Зазначені тенденції та виклики, а також планетарний за розмахом 
новий стрибок розвитку медійних технологій за останні десятиріччя 
призводить до здешевлення процесу виробництва контенту на теле-
баченні, зокрема, й за рахунок якості. Під час кризових ситуацій, 
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що пов’язані із зовнішніми чинниками, такими як світові кризові 
явища, поглиблення конкуренції, зміна політичних сил, вплив гео-
політичних факторів, топменеджменту телеканалів потрібно прийня-
ти зважені рішення і застосувати комплекс заходів стосовно виходу 
із кризової ситуації [367, c. 52]:

 ▶ впровадити поступовий перехід телевізійних редакцій до 
конвергентних ньюзрумів, сприяти появі альтернативних телемовців 
завдя ки застосуванню нових технологій. Новітні технології дають 
нові можливості й поняття: медіа перетворюються на трансмедіа з 
надоперативністю подачі новинно-аналітичного матеріалу в онлайн 
ресурсі на вебсайті;

 ▶ сприяти запровадженню інновацій щодо розширення на-
вчального процесу журналістів на платформі універсальності. Для 
цього необхідно запроваджувати вебінари, майстер-класи провідних 
українських та закордонних професіоналів з медіагалузі, проводити 
тренінги з професійного росту на основі конвергентності для молодо-
го покоління журналістів;

 ▶ забезпечити радикальне перепрограмування умов ведення 
бізне су задля отримання конкурентних переваг та формування но-
вої моделі монетизації контенту телебачення шляхом дослідження 
купівельно-мотиваційної поведінки споживачів. Вплив телебачення 
на глядача не зменшився. Нинішня інформаційно-смислова війна змі-
стила не тільки політичні, економічні аспекти українського спожи-
вача, а й докорінно змінила ціннісні орієнтири громадян, об’єднала 
україн ську націю, яка відчула свою ідентифікацію;

 ▶ застосувати етичний аспект у вирішенні питань державної 
інфор маційної безпеки завдяки впровадженню відповідних політич-
них дій Радою національної безпеки й оборони України як відповідь 
на агресивні подвійні стандарти інформаційних маніпулятивних дій 
Росії. Хто контролює інформаційне поле, той має владу, тому нашій 
країні й вітчизняній медіасфері необхідні нові стандарти мовлення, 
які не піддаватимуться впливу інших держав. Можливість впро-
вадження реінжинірингу як комплексної процедури, що передбачає 
розроб ку інноваційних процесів та застосування кардинальних змін 
умов ведення бізнесу для отримання конкурентних переваг.

Такий комплексний підхід у політиці антикризової діяльності 
сприятиме оптимізації процесу «екології медіа», ефективності моти-
ваційних переваг аудиторії, рентабельності та капіталізації контенту 
з урахуванням специфіки вітчизняної телеіндустрії.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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2.2. Товарна політика в трансформаційних
бізнес-процесах

Людські потреби, бажання і попит передбачають наявність товарів, 
продуктів та послуг. Споживачі вирішують, які програми споживати 
завдяки телевізору, смартфону чи іншій інтернет-платформі, що слуха-
ти в ефірі, які книжки читати, до якої організації вступати, послідовни-
ком якої ідеї бути. Висока концентрація схожих телевізійних продуктів 
на медіаринку призводить, з одного боку, до виникнення гіперконкурен-
ції, з другого — до падіння показників конкурентоспроможності товару 
і, відповідно, прибутків телеорганізації як підприємства [380, с. 56]. 

Одним із головних завдань телеканалу в конкурентному медіасере-
довищі є виважені та стратегічні рішення щодо товарної політики, яка 
передбачає повне задоволення потреб споживачів тим товаром, який йому 
до вподоби. Вирішення цієї проблеми відбувається за допомогою систем-
них досліджень завдяки вивченню сегменту медіаринку та аудиторії.

Товарна політика дозволяє телемовцям вірно розраховувати стратегіч-
ні засади та приймати зважені рішення щодо розробки, виготов лення, 
просуван ня та розповсюдження товару. Вона полягає у вмінні вчасно ви-
зна ча ти затребуваність одних телевізійних товарів і послідовне виведення з 
обігу тих, що втратили попит. Це потребує впровадження новітніх розробок 
та інноваційних технологій, ефективних менеджерських компетен цій, про-
ведення неординарних маркетингових заходів, спроможних налагодити або 
відрегулювати процес виробництва товарів відповідно до попиту [380, с. 56].

Життєвий шлях будь-якого товару характеризується циклічністю 
процесу. Від закупівлі до зберігання й утилізації телевізійний то-
вар проходить кілька етапів: розробки, впровадження, зростання, 
зрілості й спаду. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) розро-
блена Теодором Левітом у 1965 р. [199, c.18]. 

Об’єднання різних стадій попиту на товар впродовж певного часу, 
що визначає життєздатність телевізійного товару і приносить прибу-
ток, називається життєвим циклом товару [380, с. 57]. 

Розглянемо структурні елементи етапів життєвого циклу товарів 
(табл 2.1.) [380, с. 57]. Елементи цих етапів або кроки є циклічними, 
повторюються й належать до бізнес-процесів виробництва товару. 

Найдоцільнішим визначенням бізнес-процесу для нас є трактування 
М. Рибакова. «Бізнес-процес — це стандартна послідовність (ланцюг) 
дій, котрі багаторазово виконуються в компанії для отримання потрібного 
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результату» [297, с. 74]. Він наголошує на тому, що кожне підприємство, 
незважаючи на перманентність процесів виробництва, має зробити «ка-
пітальний ремонт» і працювати не тільки з «больовими» місцями, а й з 
усією системою, до якої належать цілі, процеси, організаційна структура 
тощо. Це потрібно для того, щоб вибудувати просту, цілісну, зручну й 
ефективну архітектуру бізнесу [297, с. 78].

Табл. 2.1. [380, c. 57]
Характеристика життєвого циклу товару

Розробка Впровадження Зростання Зрілість Спад

 ‹ відбір кра-
щих ідей
 ‹ позиціону-
вання
 ‹ брендинг
 ‹ товарний знак
 ‹ упаковка
 ‹ маркетин. 
інформаційні 
системи – МІС
 ‹ відбір цільо-
вої аудиторії

 ‹ переваги
 ‹ стиль
 ‹ дизайн
 ‹ асортимент
 ‹ промоціону-
вання
 ‹ маркетингові 
дослідження
 ‹ маркетингові 
комунікації
 ‹ вартість

 ‹ ціна
 ‹ сервіс
 ‹ якість
 ‹ гарантії
 ‹ послуги

 ‹ конкуренція
 ‹ насиченість
 ‹ стратегії
 ‹ додаткові 
послуги

 ‹ рейтинг
 ‹ дослідження 
конкурент-
носпромож-
ності
 ‹ архівація
 ‹ умови 
зберігання

Найголовнішим та найскладнішим етапом життєвого циклу товару є 
період розробки. На початку має бути вірно сформований бренд, образ 
товару, що стане ідентифікатором і допоможе диференціювати подібні 
товари. Щоб витримати конкуренцію на медіаринку, товари на цій стадії 
мають відповідати характеристикам вдало створеної торговельної марки, 
цільовій аудиторії, що будуть гарантом придбання продукту. Успішно 
розроблений бренд підкреслить переваги продукту, забезпечить довіру і 
лояльність потенційних та цільових споживачів [380, c. 57].

Цей життєвий цикл передбачає залучення кращих кадрів щодо ге-
нерування нових оригінальних ідей, проведення технік «brain storm», 
SWOT-аналізу, TEST U, якісних маркетингових досліджень (зокре-
ма, фокус-груп), моніторинг асортименту подібних товарів на медіа-
ринку. Пошук набору основних характеристик товару, ви роблення 
відповідної стратегічної лінії, розробка нових позицій, упаковки та 
брендинг стануть ключовими елементами на початковому етапі роз-
робки товару [380, c. 57].

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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За допомогою маркетингових досліджень, зокрема, маркетинго-
вих інформаційних систем (так званих МІС) та зворотної інформації 
споживачів стосовно пріоритетності певних телепродуктів чи послуг 
на медіаринку, телемовці матимуть можливість окреслити основні ха-
рактеристики лояльних покупців і визначити цільову аудиторію те-
леканалу. Стратегічними завданнями цього етапу буде прийняття рі-
шень щодо доцільності продовження роботи над розробкою товару й 
вибору кращої ідеї та розрахунок співвідношення вартості брендових 
і небрендових чинників і таких показників, як ціна та якість товару.

На етапі впровадження товару необхідно розробити й впровадити УТП 
(унікальну торговельну пропозицію), враховуючи стиль і дизайн товару, 
що допоможе вирізнити конкретний товар чи послугу із низки конку-
рентних. Бажано ретельно і заздалегідь вивчити асортимент телевізійного 
продукту за подібністю, згенерувати і застосувати відповідну стратегію 
промоціонування. Ці дії дозволять створити перевагу товару над іншими 
подібними і забезпечать бажану реакцію споживачів. Створення обра-
зу повідомлення залежатиме від вибору характеристик для майбутнього 
промоційного повідомлення. Формування образу товару полягає в наборі 
численних характеристик, що спочатку хаотично приписуються товару, 
а потім з цих чинників оби раються найраціональніші та найунікальніші. 
Цей образ має відрізнятися від інших конкурентних товарів саме непо-
вторністю, унікальністю, а споживачеві приносити конкретну користь. 
Окрім того, цей образ має викликати тільки позитивні емоції, в іншому 
випадку можна назавжди втратити свого глядача. Тільки за таких умов 
потенційний споживач може стати лояльним до телепродукції, а в майбут-
ньому — цільовою аудиторією телеканалу [380, с. 58].

Основна стратегія етапу впровадження товару полягатиме в умі ло-
му застосуванні інтеграції маркетингових комунікацій. Завдяки цьому 
методу різноманітні види комунікацій мають бути добре спрямовані, 
скоординовані та централізовані. Спрацьовує ефект синергії, коли 
спільне застосування окремих маркетингових інструментів призводить 
до сильніших дій і спонукає споживачів до вибору, аніж їхня незба-
лансованість, тобто проста сума маркетингових комунікацій.

Стимулювання глядачів щодо придбання товару та послуг на цій стадії 
зазвичай сягає найвищої позначки. Всі зусилля телеканали мають спряму-
вати на просування товару та послуг з позицій інформування споживачів, 
ознайомлення з перевагами і підкреслення іміджевих характеристик.

Наступний етап зростання має забезпечити телепідприємство прибут-
ком, якщо всі попередні етапи були вірно пройдені й умови виконання 
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збережені. Це стосується, передусім, правильно визначених стратегій 
програмування, що мають застосовуватись на етапі впровадження то-
вару за допомогою маркетингових комунікацій. У призначений час ме-
неджери з продажу реклами віч-на-віч зустрічаються з рекламодавцями 
і домовляються стосовно остаточної вартості товару і пункту рейтингу 
у відповідному слоті мовлення. Цінова політика безпосередньо залежа-
тиме від якості товару, наданих гарантій та послуг. На основі угоди 
й затвердженого медіаплану сторони обговорюють гарантії виконання 
наданих послуг, домовляються стосовно остаточної вартості товару й за-
тверджують час виходу у відповідному слоті сітки мовлення [380, с. 58]. 

Мерчандайзинг завершить процес остаточного розташування товару 
відповідно до підписаної угоди (детальніше про це йтиметься у наступному 
розділі). Це може бути ранковий чи вечірній праймтайм, якщо ціна — 
якість — сервіс — послуги товару відповідатимуть зазначеним умовам.

На цьому етапі стане зрозуміло, наскільки сукупність вражень 
глядачів від промоції й реклами товару збігаються з сукупністю 
очікувань телемовців стосовно високих показників частки та рей-
тингу продукту. Коригування, зокрема, підвищення ціни на товар 
можливе за умов додаткового ефіру чи повтору, що закріплюється 
додатковою угодою та наданням додаткових послуг [380, с. 58].

Послідовне впровадження різноманітних стратегій програмування 
стане запорукою успіху обсягів продажу товару. Це, насамперед, страте-
гії безшовного та програмного маневрування, які дозволять засто совувати 
одночасно різні види програмування й обирати оптимальний варіант за-
лежно від ситуації. Це буде ефективним тоді, коли виникає необхідність 
миттєвого реагування на мінливу ситуацію рейтингових показників теле-
мовців та потенційних змін у стратегічних діях конкурентів.

Застосування стратегій привернення уваги та стягування глядачів 
надасть телепідприємству можливості залучення того сегменту ауди-
торії, який ще не став споживачем телеканалу й того, хто є лояль-
ним глядачем, але якого необхідно утримати. Небрендові чинники 
товару, такі як позиціонування, продажі, обумовлені якістю, ціною 
та дистрибуцією, можуть спричинити як зростання обсягів продаж 
товару, так і змістити його на невигідні позиції [380, с. 58].

Послідовно, від ефіру до ефіру, товар досягає етапу зрілості. Кон-
куренція відчувається гостріше, тому що телевізійні виробники, які 
моніторили тенденції успішності позиціонування товару,  створили 
подібний. Цей етап триває довше, порівняно з іншими, і характер-
ний насиченістю. Більшість глядачів побачили цей продукт і встигли 
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ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ



140

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

оцінити. Темпи зростання продажів поступово починають падати, а 
телепідприємство — втрачати прибуток. Товар втрачає унікальність 
і перестає бути конкурентоспроможним, бо з’являється купа подіб-
них модифікацій. Хоча сервіс удосконалюється через налагодженість 
виробництва, процес зниження прибутковості продукту залишається. 

Основними стратегіями цього періоду можуть бути заходи зі сти-
мулювання споживачів, знаходження нових можливостей в оформ-
ленні упаковки, додаткових послуг, розробки нових інструментів у 
промоціонуванні та позиціонуванні товару. Варіанти репозиціонуван-
ня товару можливі, але застосовувати їх треба вкрай обережно через 
вірогідність втрати потенційних споживачів [380, с. 59].

За допомогою різноманітних медіадосліджень, зокрема, піплме-
трових, тестування, фокус-групових телемовці мають можливість до-
сліджувати стан конкурентоспроможності товару на різних стадіях 
життєвого циклу. Коли рейтингові показники остаточно перестануть 
зростати, що спричинить падіння обсягу продажів, це означатиме, 
що товар перебуває на останній стадії спаду продажу. Глядачі більше 
не мають потреби у споживанні такого товару, і телемовці вживають 
заходів стосовно виведення його з медіаринку.

Витрачати кошти на стимулювання збуту товару на цій стадії 
не має сенсу, тому необхідно вдатися до стратегії послідовного пе-
ретікання аудиторії, яка полягає у створенні подібних товарів, але 
з урахуванням інновацій медіаринку. Це може зберегти лояльних 
споживачів, які встигли стати прихильниками телевізійного товару. 
Телемовці, в свою чергу, завдяки незначним витратам на видозміни й 
редизайн товару, можуть продовжити його життя [380, с. 59].

Телеканали мають створити необхідні умови для запису телевізійної про-
дукції на відповідний носій й архівації товару для подальшого користування.

Передусім, це стосується товарів одноразового вжитку, зокрема, 
продуктів і послуг інформаційного мовлення, художніх, докумен-
тальних, художньо-публіцистичних фільмів, токшоу тощо.

Стратегічним завданням цього етапу є пролонгування життєвого 
шляху товару, що безпосередньо залежатиме від умов зберігання, 
якості. Ці чинники є специфічними для телебачення, адже від того, 
які умови зберігання як аналогових, так і електронних носіїв буде 
забезпечено телемовцями та якою є якість товару, залежатиме фінан-
совий успіх телепідприємства [380, с. 59]. 

Отже, на життєвий шлях товару впливають не тільки внутріш-
ні властивості, а й зовнішні чинники розвитку медіасередовища, зо-
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крема, економічні показники розвитку країни в цілому, інфляційні 
тенденції, стиль життя споживачів. Тому телемовцям необхідно ство-
рити якісну стратегічну концепцію продовження життєвого циклу 
товару, що дозволить досягти ефективності й прибутковості на кож-
ному з його етапів. А комплексна менеджерська діяльність сприятиме 
оптимізації процесу виробництва товарної лінії, зростанню ефектив-
ності телеперегляду, якості обслуговування аудиторії та рентабель-
ності телепідприємства в цілому.

Для з’ясування аспектів доцільності виробництва товарної лінії 
відповідно до кон’юнктури медіаринку необхідно застосовувати ком-
плексний підхід. Для цього телекомпаніям слід проводити цільовий 
аналіз асортименту продукції, цінової політики, каналів дистрибу-
ції, продажів, просування й реклами, стандартів і логістики, запу-
ску нових товарів, якості телеперегляду й обслуговування глядачів. 
Глибокий аналіз поведінки цільової аудиторії відповідно телепере-
гляду та якості обслуговування може забезпечити телепід приємство 
необхідною інформацією щодо подальшої доцільності виробництва 
товарної лінії. Якщо простежити тенденції споживання телепродук-
тів глядачами українських загальнонаціональних мовців з кризового 
2008 р. включ но по I півріччя 2013 р., можна помітити нетипові 
аспекти [379, с. 164].

граф. 2.4. [28]
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Так, якщо у 2008—2012 роках простежується стабільність зацікавле-
ності аудиторії телепродуктом, то вже на початку 2013 р. стають по мітними 
чинники, що вказують на реальне зменшення притоку глядачів до телеві-
зора. Це відображено у графіку 2.4. Від 2008-го до 2012 рр. зазначений 
показник був стабільним. Якщо порівняти середній показник за цей період 
із даними 2013 р., то можемо констатувати, що на 5—6% днів у місяць 
глядачі рідше проходять повз телевізор відповідно до графіку 2.4. [28].

граф. 2.5. [28]

2013 рік є нетиповим порівняно з попередніми періодами стабіль-
ності у телеспоживанні продуктів. Якщо зосередити увагу на поведін-
ці людей віком від 18 до 54 років (найпоширеніша на медіаринку 
комерційна цільова аудиторія), які проживають у містах із населен-
ням понад 50 тис. мешканців, на графіку 2.5. порівняємо помісячно, 
скільки днів у середньому кожен із цих споживачів вмикав телеві-
зор, принаймні хоча б на одну секунду, тобто перебував удома із 
включеним телевізором на будь-якому каналі. Навіть у праймтайм 
(проміжку з 19-ї до 23 години), в якому раніше зазначали зменшення 
присутності споживачів біля телевізора у вибірковому дослідженні, 
стали дивитися його більше. Тобто з одного боку очевидно, що гля-
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дачі стали менше бути біля включеного телевізора. Проте ті, хто там 
знаходиться, стали споживати його більше [28]. 

Як ця інформація може вплинути на виробництво товарної лінії? 
З одного боку можна висунути гіпотезу щодо зменшення зацікавле-
ності глядачів українським телепродуктом. З другого — якщо ситуа-
цію екстраполювати на генеральну сукупність вибірки, то тенденцію 
необхідно підтвердити стабільним зменшенням телеперегляду протя-
гом наступних років, і тоді це відображатиме реальну поведінку спо-
живачів і дасть можливість топменеджерам приймати рішення щодо 
доцільності виробництва певної товарної лінії [270, с. 165].

Для рентабельності телепідприємства необхідні послідовні дії та зва-
жені рішення менеджерів щодо діагностики та досліджень у галу зі мар-
кетингу та продажів, оскільки це інструменти, що приносять прибуток.

Нагадаємо одне з визначень маркетингу Філіпа Котлера: «це – 
дія, направлена на те, щоб правильні товари й послуги досягали по-
трібних людей, у потрібному місці, у потрібний час, за правильною 
ціною та потрібною подачею і просуванням» [182, c. 17]. Амери-
канський практик з антикризового менеджменту Гільєрмо Р. Шмітт 
трактує поняття продажів як повне задоволення потреб споживачів, 
де потрібно вміло застосовувати різноманітні заохочення та стратегії 
просування [408, c. 127].

Гуру маркетингу, американський економіст і науковець Тео-
дор Ле вітт у своїй відомій праці «Маркетингова міопія» наводить 
відмін ності між поняттями маркетингу та продажів. Продажі, на 
його думку, націлені на задоволення потреб продавців, тоді як мар-
кетинг — більше орієнтований на задоволення потреб споживачів. 
Продажі більше пов’язані з перетворенням продукту продавця на 
гроші, тоді як маркетинг пропонує задовольнити потреби покупців 
різноманітними шляхами, що пов’язані з плануванням, розподілом, 
використанням про дуктів і послуг. Він констатує: «Відмінності між 
маркетингом і про дажами не розглядаються тільки з позицій семан-
тики. Під час продажів акцент робиться на потребах продавців, у 
маркетингу — на потребах покупців. Процес продажів зводиться 
до перетворення товару на гроші; маркетинг же намагається задо-
вольнити потреби споживачів не тільки завдяки пропонованому про-
дукту, а цілому набору чинників, пов’язаних із його виробництвом, 
розповсюдженням і, нарешті, споживанням» [199, c. 20].

Нагадаємо, що небрендові чинники та інтегровані комунікації зі 
зворотним зв’язком, що лежать в основі задоволення потреб спожи-
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вачів, роблять менеджерські зусилля об’ємнішими та привабливіши-
ми для глядачів, аніж продажі.

Чинники, пов’язані з виробництвом, розповсюдженням і спожи-
ванням товару, такі як позиціонування, лідерство, стабільність, кон-
курентоспроможність, продажі, обумовлені якістю, ціною, дистрибу-
цією, називаються небрендовими [385, c. 130]. 

Цілісний аналіз діяльності телепідприємства та кон’юнктури медіа-
ринку може стосуватися таких чинників: асортименту продукції; цінової 
політики; каналу дистрибуції; продажів; просування й реклами; стандартів 
і логістики; запуску нових телепродуктів; якості обслуговування глядачів.

Детальніше зупинимось на асортименті продукції, просуванні, те ле-
перегляді, якості обслуговування глядачів. Для проведення діагности-
ки асортименту продукції Г. Шмітт пропонує застосовувати матрицю 
частки зростання продукту, розробленої Бостонською консалтинго-
вою фірмою BCG [408, c. 129] (рис. 2.2.)

           Відсоток медіаринку

       10х                        1х                       0,1х                          

рис. 2.2. [408, c. 129]

Знаки питання — це медіапродукти на ринку, що зростають 
швидко, але мають відносно малу частку. Вони потребують збіль-
шення фінансових ресурсів.

Зірки — лідери на швидкозростаючому медіаринку. Їм потрібно, 
щоб ресурси зростали разом із ринком і захищали їх від атак кон-
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курентів. Іноді зірки використовують, але не виробляють фінансові 
потоки.

Корови, які дояться — коли зростання медіаринку падає нижче 
10%, зірки перетворюються на корову, яка доїться (якщо вона має 
найвищу частку на ринку).

Собаки — символізують товарні лінії зі слабкими частками на рин-
ку в секторах низького зростання. Зазвичай вони малоприбуткові.

Тож, якщо товарну лінію розташувати в матриці, можна зрозуміти, 
якою із них вона є: «здоровою», «не зовсім здоровою» чи «хворою».

Телекомпанії, що переживають складні періоди та стають мало-
ефективними у виробництві економічної вартості з різних причин, 
це, як правило, кілька дійних корів із зірками (або одна із цих кла-
сифікацій) із надлишком собак та знаків питання [370, с. 167]. 

Так, телеканал СТБ має товарну лінію зірок: «Х-фактор», «Украї-
на має талант», «Холостяк», які з часом можуть стати дійними ко-
ровами: «Зважені та щасливі», «Міняю жінку», «Все буде добре», 
«Битва екстрасенсів». Претендувати на товари-собаки на СТБ мо-
жуть телепродукти: «Неймовірна правда про зірок», «Доктор Хаус». 
Під знаком питання можуть опинитися товари: «Кохана, ми вбиває-
мо дітей», «Кулінарна династія».

Для кращого розуміння термінів класифікації чинників товарної 
лінії на українському медіаринку ми пропонуємо змінити її на більш 
зручну і логічну. Вислів «дійна корова» — промовистий, тому його 
можна залишити, а решту — адаптувати в один логічний ланцю-
жок. Так, замість «зірок» краще вживати левів, бо «левова» частка є 
найбільшою. «Собаки» можуть стати «слабкими» «вівцями». «Знаки 
питання» — «хамелеонами», які змінюють свій колір і розмір за від-
повідних обставин і потребують постійного відновлення [370, с. 167].  

Українським телемовцям слід пам’ятати, що розширення товарної 
лінії не завжди буде ефективним способом для підвищення рентабель-
ності підприємства. Часто найпростішим шляхом до зростання конку-
рентоспроможності, навпаки, є її скорочення або спрощення. Обов’яз-
ковий чинник, на який необхідно звернути особливу увагу під час 
аналізу товарної лінії, є інфор мація, пов’язана із валовим прибутком. 
Цей критерій використовується для розподілу в системі витрат і да-
них, що передаються між відділами, щоб виключити помилки в суд-
женнях і рішеннях [370, с. 167].

Велику роль у стратегічних питаннях телепідприємства щодо скоро-
чення товарної лінії відіграють менеджери середньої ланки, які є керівни-
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ками і відповідають за виробництво певного продукту. Якщо його товарна 
лінія стала «знаком питання» чи то «хамелеоном», не потрібно захищати 
її від ліквідації тільки через власні амбіції чи втрату робочих місць. 

Важливим критерієм для визначення прибутковості товарної лі-
нії є портфельний капітал. Пітер Друкер пропонує 11 можливих ва-
ріантів [113, c. 17]: 

 ▶ переможці сьогоднішнього дня. Це — товарні лінії, що мають 
вагомий об’єм у валовому прибутку;

 ▶ переможці завтрашнього дня. Ці товарні лінії вже реальні, 
конкурентні та мають хороші перспективи;

 ▶ спеціальний асортимент — товари, що відрізняються від інших 
і працюють на обмежений ринок;

 ▶ товари, що розвиваються, — категорія товарної лінії, яку до-
стеменно ще не визначили й не визнали, оскільки продукти ще у 
виробництві й знаходяться на завершальній стадії або щойно виго-
товлені й запущені на медіаринок і мають великий потенціал;

 ▶ провал — категорія, що говорить сама за себе і легко діагно с-
тується. Це — товари з високими втратами й безперспективним майбутнім;

 ▶ переможці вчорашнього дня. Ця категорія, як правило, має 
непоганий потенціал, проте не здатна принести суттєвого прибутку;

 ▶ товари, що потребують збереження. Це — категорія товарної 
лі нії, що має важливий обсяг інформації, можливості зростання та 
здобуття у майбутньому позицій лідерства;

 ▶ непотрібний асортимент. Ця категорія виникла із головного 
продукту і має розгалуджену кількість моделей для кожного сегменту;

 ▶ невиправданий асортимент. Це, як правило, виробнича лінія 
з одним асортиментом, за який споживачі не бажають платити. Ці 
продукти не відіграють вагомої ролі на медіаринку, а споживачі під 
час покупки промовисто підкреслюють переваги «додаткових то-
варів», які вони отримують за ціною одного;

 ▶ інвестиції в управлінське «его». Ці продукти мають бути 
успішними, але насправді вони не такі. Менеджмент вклав великі 
ресурси у виробництво товару і не бажає бачити дійсність. Їм здаєть-
ся, що товар має стати прибутковим, оскільки має найкращу якість, 
а цього не відбувається;

 ▶ попелюшки або сплячі красуні — товари, що можуть бути 
успіш ними, проте в їхнє виробництво не вкладено достатньо ресурсів.

Вдалим прикладом переможців сьогоднішнього дня може бути 
медіапродукт «Мій малюк зможе». 15 червня 2014 р. на каналі «1+1» 
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стартувало це нове шоу з рейтингом 4,19% та часткою 11,94% (за 
ауди торією «18—54, вся Україна» [223]. 

Переможцями завтрашнього дня можуть бути серіал «Інтерни», 
який конкурентоспроможний і має реальні перспективи на завтра, 
проект «Танцюють всі» («СТБ»). Спеціальні телепродукти, що пра-
цюють на обмежений ринок і мають досить сегментовану цільову 
ауди торію — це, як правило, дитячі товари, ті, що стосуються спор-
ту, телевізійні товари для науковців тощо. Яскравим прикладом спе-
цифічного товару на телебаченні є проект каналу «ICTV» про колиш-
ніх ув’язнених «Джентльмени на дачі» [270, с. 168].

Товари, що розвиваються, широко представлені на українському 
телеринку. Це ті телепродукти, що й дотепер можуть бути у вироб-
ництві або через ефективні результати виготовляються кілька сезонів 
поспіль. Це — «Вечірній Київ», «95-й квартал», «Міняю жінку» 
(«1+1»), «Зважені та щасливі», «Майстер шеф», «Хата на тата», 
«Кохана, ми вбиваємо дітей» («СТБ»), «Жди меня», яке трансфор-
мувалось у «Жди меня. Украина» («Інтер»), «Говорить Україна» 
(«Україна») та багато інших [270, с. 168].

Прикладом категорії товарів, що зазнали краху на українському 
медіаринку, можна назвати перший сезон «Майdан’s» («Інтер») із 
непередбачувано низькими частками 11,84% (ауд. «Вся Україна») та 
10,61% (ауд. «50+») [263].

Переможцями вчорашнього дня можна назвати: серіали «Доктор 
Хаус», «Свати», шоу «Фабрика зірок». Категорію товарної лінії, 
що потребує збереження, представлено, переважно, новинними про-
дуктами всіх телеканалів, а також топовими продуктами з високими 
частками та рейтингами. Непотрібний асортимент теж можливий на 
кожному з українських телепідприємств. Часто «похідні» від голов-
них продукти не можуть пристосуватися до умов ринку і стають зай-
вими. Це такі товари, як «Хто хоче заміж за мого сина» («Україна»), 
«Інший футбол», «Третій тайм» («ICTV») [270, с. 169].

Невиправданий асортимент може бути привабливим для глядача, 
але нерентабельним для компанії. Його, зазвичай, ставлять у слот із 
вищим за часткою і рейтингом продуктом. Наприклад, успішна програ-
ма «Школа лікаря Комаровського». Прикладом амбітних інвестицій в 
управлінське «его» можна назвати рекламну кампанію А.  Яценюка 
у стилі мілітарі, проекти «Одна родина» («Інтер»), «Як дві краплі» 
(«Україна»). Матеріальних і людських ресурсів було затрачено знач-
но більше, ніж потрібно для очікуваного результату [270, с. 169].
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Товари, що потенційно можуть бути успішними, але насправді не 
є такими через брак інвестицій чи вкладених коштів — Попелюшки 
або Сплячі красуні — представлені на ринку проектами: «Врятуйте 
нашу сім’ю», «Чотири весілля». Після того, як топменеджери ка-
налів детально проаналізують ефективність і визначаться з критерія-
ми товарних ліній, хоча б раз на рік, як правило, восени, напере-
додні нового сезону, вони мають прийняти зважені рішення щодо 
проблемних товарів для усунення деяких із них. Для цього потрібно 
дати відповіді на питання щодо користі, об’єму продажів, позиціону-
вання, дистрибуції, рентабельності продуктів [270, с. 170].

Визначити, наскільки корисною є певна товарна лінія, бажано 
за конкретними цифрами. Перш за все треба звернути увагу на те-
леперегляд та привабливість чи відсутність її для рекламодавців за 
аналізом рейтингів і часток товарної лінії. Рейтинги і частки показу-
ють, наскільки товар є цікавим і необхідним для глядача. Чим вище 
ці показники, тим краще купується рекламодавцем відповідний слот 
часу товарної лінії. Це означає, що продукти цієї лінії є конкуренто-
спроможними, а отже, корисними для виробників.

Усунення товарної лінії чи продовження виробництва продукту — 
ключові питання, які мають вирішити керівники підрозділів і топменед-
жери щодо стратегічного менеджменту. Це стосується життєвого циклу 
товару і новітніх тенденцій та викликів медіаринку, пов’язаних із цим. 
Об’єми продажів товару можуть збільшуватися або зменшуватися. Якщо 
продукт в ефірі більше п’яти років, необхідно слідкувати за тенденціями 
зниження його популярності, а отже й рентабельності. Якщо це трапи-
лось, вкладати в продукт нові ресурси (матеріальні й людські) не бажа-
но, оскільки шанси на прибутковість товару стають мінімальними.

Питання щодо репозиціонування продукту можуть виникнути на 
5—7 роках споживання. Нагадаємо, що позиціонування дозволить 
створити перевагу товару над іншими подібними і забезпечить бажану 
реакцію споживачів. Формування образу товару полягатиме в наборі 
численних характеристик, які спочатку будуть хаотично приписува-
тися йому, а потім з них оберуться найраціональніші та найунікаль-
ніші. Цей образ має відрізнятися від інших конкурентних продуктів 
неповтор ністю, унікальністю, а споживачеві приносити конкретну ко-
ристь. Окрім того, він має викликати тільки позитивні емоції, в іншому 
випадку — можна назавжди втратити свого глядача. Тільки за таких 
умов потенційний споживач може стати лояльним до телепродукції, а 
в майбутньому — цільовою аудиторією телеканалу [380, с. 58].



149

Питання дистрибуції товарної лінії є важливим з точки зору лі-
цензування телепідприємства та масштабів покриття ним території 
України. Звісно, якщо товарна лінія розгалуджена поза її межами, 
це може привернути увагу міжнародних рекламодавців і бути успіш-
ною і конкурентоспроможною тривалий час. Проте, розширення чи 
масштабування товарної лінії може привести до розпорошення ресур-
сів, а це, у свою чергу — до втрати ефективності продукції.

Одним із основних показників ефективності виробництва, що ві-
дображає рівень продуктивності витрат і ступінь використання за-
собів у процесі виробництва та реалізації продукції є рентабельність 
підприємства [320, с. 559].

Це відображається як на виробництві товарної лінії, так і на її при-
бутковості. Товари є рентабельними (прибутковими) тоді, коли виправ-
довують видатки. На стадії спаду продукту попит на нього зменшуєть-
ся і видатки можуть перевищувати прибутки. Тоді топ менеджменту 
телепідприємства слід прийняти важливі рішення щодо економічної 
доцільності продукту, а, можливо, й ліквідації товарної лінії.

Щоб наочніше зрозуміти відмінності, рівень «маржі» у ме неджерських 
поглядах щодо понять так званої «старої» й «нової» економіки, пропо-
нуємо порівняльну таблицю Філліпа Котлера (табл. 2.2.) [182, с. 48].

Табл. 2.2. [182, с. 48]

Стара економіка Нова економіка

Організована за виробничими одини-
цями;
Фокусується на прибуткових транс-
акціях клієнта;
Оцінює переважно фінансові резуль-
тати;
Фокусується на акціонерах;

Маркетингом займаються спеціалісти з 
маркетингу;
Торгові марки вибудовуються завдяки 
рекламі, експлуатуються 
характеристики продукту;
Основна увага — привернення клієнтів;
Немає оцінки задоволення клієнта та 
рівень їх утримання;
Завищені обіцянки, невиконані обов’яз-
ки.

Організована за сегментами клієнтів;

Фокусується на довічній цінності;

Оцінює також і результати; маркетин гу;
Фокусується на зацікавлених особис-
тостях; 
Маркетингом займаються всі;

У створенні торгової марки го ловне  — 
неординарна ідея;

Основна увага — утримання клієнтів; 
Вимірюється задоволеність клієнтів;

Розумні обіцянки, перевиконані обов’яз-
ки.
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Проте, слід зауважити стосовно введення в дію цих рівнів. На  наш 
погляд, на перехідному етапі, який триває дотепер, вони мають си-
нергійно доповнювати один одного, а не протистояти [182, c. 48].

У кожному випадку фахівці з менеджменту намагаються знайти 
ключ до успішного ведення бізнесу, задоволення потреб споживачів та 
отримання користі від діяльності. Часто-густо керівники з менеджменту 
вдаються до комплексу маркетингу (відомий маркетингмікс, уведений 
Нейлом Борденом і доповнений Дж. Маккарті у вигляді моделі «4Р»: 
product, price, place, promotion) або управління просуванням — сукуп-
ність маркетингових засобів упливу на медіаринок щодо інформування 
про товар чи послугу для досягнення мети діяльності телепідприємства. 
Інтегрованість елементів комплексу «маркетингмікс» у товарній, ціновій 
політиці розподілу та промоціонування є наріжними каменями спору-
ди, що іменується ефективний телевізійний бізнес. Управління марке-
тингом має бути стратегічно доцільним, правильно скоординованим та 
цілеспрямованим для досягнення творчих та бізнесових амбіцій.

Розглянемо складники «комплексу маркетингу «4Р»: product, 
price, place, promotion. Відповідно — товар, ціна, місце (розподілу 
або мерчандайзинг) і промоція. Комплекс маркетингмікс забезпечує 
телемовцям активну купівельну спроможність та лояльність глядачів, 
надає нові можливості та відповідні прибутки від діяльності. Він 
допомагає у регулюванні співвідношення балансу між торговельною 
пропозицією й попитом на товар, впливає на якість товару завдяки 
його досконалому вивченню. Структуру елементів комплексу марке-
тингу «4Р» зображено у таблиці 2.3. [384, c. 70].

Табл. 2.3.

Produсt –
продукт/товар

Price — ціна Place – місце 
розповсюдження 
(мерчандайзинг)

Promotion — про-
сування

якість,
асортимент,
конкуренція,
терміни жит-
тєдіяльності,
торговельна марка,
позиціонування,
стиль,
дизайн,
упаковка,
сервіс

собівартісна,
прейскурантна,
конкурентоспро-
можність,
терміни оплати,
знижки,
націнки,
умови кредиту-
вання

форма торгівлі,
канали збуту,
логістика,
збереження за-
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Перманентні зміни щодо політики розширення формули «4Р» при-
таманні сучасним тенденціям управління. Рішення стосовно продук-
ту, каналів розповсюдження, просування, ціни та людей складають 
комплекс маркетингу «5Р». 5-й елемент комплексу маркетингу — 
люди  — був уведений американськими маркетологами-науковцями 
Дж. Маккарті та У. Пероллом. Вони стверджують, що цей елемент 
теж є вирішальним у процесі взаємодії маркетингу [481, с. 42]. До 
нього належать індивідуальні споживачі, а також ті, хто займається 
роздрібною та гуртовою торгівлею. Ці особливості необхідно врахо-
вувати під час укладання угод тощо. Масштабувати ці елементи на-
уковці намагалися до «8Р», до яких додалися упакування (pack), 
час (period of time), прибуток (profit) [334, с. 21]. Проте базовими 
залишаються «4Р».

рис. 2.3.
Модель бізнес-процесу виробництва медіатовару

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Розглянемо детальніше складники комплексу маркетингу «4P» 
для того, щоб запропонувати модель бізнес-процесу виробни-
цтва медіа то ва ру, що базується на комплексі маркетингмікс 
«4P» й до якої входять: розробка товару, проєктування (зокрема, 
на основі TEST U), вивчення медіаринку, зокрема визначення ЦА 
(на основі медіадосліджень), виробництво товару завдяки чинни-
кам ЖЦТ (в т. ч., модель кросмедійного товару) та матриці частки 
зростання продукту, мерчандайзинг, просування й менеджмент сто-
сунків (в т.ч., точково-спіральна модель). Матрицю моделі біз-
нес-процесу виробництва медіатовару можна зобразити так, 
як на рис. 2.3.

Стадію товару будь-який продукт проходить безпосередньо, коли 
потрапляє на медіаринок. Цінність товару залежатиме не тільки від 
собівартості, переваг товарної марки, конкурентоспроможності, а й 
від користі для споживача. Основними критеріями будуть вірні рі-
шення щодо позиціонування товару, гарантії якості вибору, унікаль-
ність товару, привабливість торговельної марки щодо стилю, дизай-
ну, споживчі властивості товару. Коли товар задовольнить певну 
потребу глядачів, він принесе не тільки більше користі споживачам, 
а й прибуток виробникам [384, с. 70].

схема 2.1. Елемент комплексу «маркетинг-мікс» у товарній політиці 
[384, с. 70]

Торговельна марка — переваги — властивості — стиль — дизайн — упаковка.
Конкуренція — асортимент — терміни життєдіяльності продукту.
Позиціонування — потенційні споживачі — цільова аудиторія.
Гарантії — якість — обслуговування (схема 2.1.).
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Вивчення ринку на основі дослідження попиту та пропозиції є 
нагальною потребою топменеджерів у створенні конкурентоспромож-
ного продукту, виведення його на медіаринок та дотримання обраної 
філософії стосовно споживача.

Для товарної політики телепідприємства важливою є пробле-
ма створення (реєстрації) та підтримки торгової марки. Товар має 
бути таким, що максимально відповідав би характеристикам, запи-
там та очікуванням цільової аудиторії. Насамперед, це стосується 
по зиціонування товару на медіаринку, яке полягає у знаходженні 
унікальних характеристик, що вирізнятимуть його з низки подібних 
[384, с. 70].

На вибір товару та закріплення його конкурентоспроможності про-
тягом певного часу великий вплив має торговельна марка. Завдяки 
їй глядачі можуть оцінити переваги продукту, виділити і підкресли-
ти властивості. Стиль, дизайн, упаковка будуть важливі на випадок 
статусного значення ідентифікації товару, емоційних характеристик, 
настроїв, нагадувань, певних переживань, прив’язок та гачків. До-
даткові переваги й знаходження нових унікальних властивостей 
допо магають телемовцям розширити діапазон лояльної аудиторії й 
наблизити потенційну до цільової.

Конкурентоспроможність товару залежить і від асортименту 
та  термінів життєдіяльності продукту. Спроби надати асортименту 
това ру додаткових елементів, що змінюються та вдосконалюють-
ся, на дають можливість подовжити строки життєдіяльності про-
дукту  і впливають на перспективи розвитку нішевих медіаринків 
[384, с. 70]. 

Якісні характеристики товару надають йому певних гарантій 
та норм, які завдяки правильному мерчандайзингу допомагають в 
обслу говуванні та утриманні сильних позицій на ринку [384, с. 71].

Ефективне використання цінових стратегій дозволяє телемовцям 
завжди знаходитись у вигідній ситуації, мати прибуток від діяльності 
та перспективи на нішевих медіаринках. Цінова політика товару 
визначає його конкурентоспроможність та лідерство на медіаринку: 
чим вища прейскурантна ціна і нижча собівартісна, тим затребувані-
шим і конкурентоспроможнішим є продукт. Краще, коли ціна не за-
вищена і не занижена, бо в першому випадку можливий ефект збу-
тових ризиків, а в другому — погіршення економічних показників. 
Цінова конкурентна боротьба за лідерство на медіаринку — складова 
частина цінової політики телеканалів [384, с. 71].

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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схема 2.2. Елемент комплексу «маркетинг-мікс» у ціновій політиці 

Собівартісна ціна — прейскурантна ціна — оптимальна ціна.
Знижки — націнки. 
Кредитування — терміни оплати.
Конкурентоспроможність — лідерство (схема 2.2.).

Цінова політика є важливою на період вирішення й закріплення 
розцінок за слотами мовлення для рекламодавців. Цей процес відб-
увається паралельно із закупівлею товарів та розміщенням їх у сітці 
мовлення.

Націнки та знижки важливі під час покупки товару. Хоча прид-
бання за знижками великої кількості продукту може призводити 
до його знецінення глядачем, наприклад, коли телемовці високоя-
кісні продукти демонструють неймовірну кількість разів (колекція 
«класика фільмів на СТБ» тощо), бо придбали за безцінь, тому 
можна «підлатувати діри» у програмуванні. Коли високоякісний 
товар пропонується зі знижками, треба бути обережним із огляду 
на умови укладення угоди, наприклад, коли цей продукт можна 
показувати тільки до 8:00 ранку чи після 23:00 ночі. Ці умови 
можуть відлякувати не тільки потенційного, а й цільового спо-
живача. Вони можуть втратити свою лояльність відносно вашого 
бренда [384, с. 71]. 

До кредитування телеканали вдаються тоді, коли, наприклад, 
потрібно знімати велику кількість серій певного якісного продукту, 
грошей на нього у телемовця не вистачає, а розміщення програмно-
го продукту відбувається одночасно з процесом зйомок. У такому 
разі укладається та підписується дво- або тристороння угода, в якій 
зазначаються терміни оплати та інші умови кредитування.
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Розташування товару безпосередньо залежить від покриття теле-
сигналом певним телемовцем території України. Чим більша тери-
торія покриття, тим краще. Адже яким би якісним та привабливим 
для глядача не був виготовлений продукт, якщо його демонстрація 
обмежена зоною покриття, товар матиме локальне значення. Форми 
торгівлі будуть настільки різноманітними, наскільки телепідприєм-
ство готове організовувати й утримувати двосторонній інтерактивний 
зв’язок зі споживачем у формі конкурсів, вікторин, заохочувальних 
призів тощо.

схема 2.3. Елемент комплексу «маркетинг-мікс» у політиці дистрибуції 

Розташування (мерчандайзинг) товару — форми торгівлі.
Канали збуту — розподіл по медіаринку — мерчандайзинг (створення сітки мовлення).
Складування — розмір архівації товару.
Логістика — способи транспортування [384, c. 71].

Ефективність каналів збуту пов’язана з проблемами вибору това-
ру, купівлі, забезпечення доступності продуктів та послуг, способів 
доставки, умов оплати, утилізації. Великого значення при цьому на-
бувають міжсуб’єктні зв’язки між дистриб’юторами, посередниками, 
топменеджерами телеорганізацій. Від рівня їхнього спілкування й 
психологічної атмосфери залежатиме розподіл товару по медіарин-
ку, укладання та підписання угод, строків виконання, уникнення 
чи вирішення конфліктів тощо. Ці чинники впливають на ефектив-
ність усього комплексу управління й, зокрема, на один із головних 
підрозділів щодо мерчандайзингової політики [384, с. 71]. 

Процес складування залежить від розміру архівації товару. Ці пи-
тання вирішують спеціальні відділи архіву та відеотеки на телекана-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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лах. З розвитком ІТ-технологій пов’язані потужність архіву, наявність 
відповідних носіїв для збереження інформації та людського ресурсу.

Логістика забезпечує безперебійне постачання медіапродукту від 
виробника до споживача за допомогою різноманітних способів транс-
портування за наявності супутникового сигналу, різноманітних теле-
комунікаційних прийомів, інтернет-ресурсів, а також з використан-
ням транспорту повітряного та наземного сполучення.

На медіаринку в умовах гіперконкуренції навіть найкращий товар 
може залишитися без уваги глядачів. Тому інформування споживачів 
стосовно виведення нового продукту на медіаринок, підтримка по-
зитивного іміджу продукту, створення умов для зворотного зв’яз-
ку зі споживачем завдяки просуванню є одним із головних аспектів 
комплексу «маркетингмікс». Телевізійна промоція, як комунікацій на 
діяльність, розрахована на вміння телемовців спілкуватися з медіа-
ринком, посилати й отримувати зворотні медіасигнали стосовно то-
варів і послуг, створювати сприятливий образ у свідомості спожи-
вачів, перманентно підтримувати імідж телекомпанії [384, с. 72].

схема 2.4.Елемент комплексу «маркетингмікс» у політиці промоціону-
вання (промоції) [384, c. 72]

Реклама — іміджева — стимулювання — стабільності (прихована). 
Персональний продаж — рекламодавці. 
PR — спонсорство — пабліситі.
Стимулювання збуту — вікторини — знижки — інтерактивні конкурси (схема 2.4.).

Краще, щоб кожен елемент просування був задіяний у марке-
тингміксі, бо ігнорування хоча б одного може призвести до провалу 
промо- та рекламної кампаній. На початку створення й виведення 
товару на ринок кожному телеканалу необхідно виготовити іміджеві 
рекламні й проморолики, що налаштують глядача на ідентифікацію 
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продукту, підкреслять його позитивні та унікальні характеристики, 
розуміння, для чого цей товар йому потрібен. Далі треба стимулюва-
ти глядача оперативними промороликами, враховуючи стратегії про-
грамування. Закріплювати промоцію у свідомості лояльної аудиторії 
краще завдяки прихованій рекламі, що буде тим гачком, що не тільки 
чіпляє, а й нагадує. 

Персональний продаж буде ефективним доповненням до рекламу-
вання, промоціонування й промоакцій. Це — реальні кошти від ре-
кламодавців, які отримують телемовці завдяки розміщенню реклами 
їхньої продукції у відповідних слотах сітки мовлення. PR, спонсор-
ство, пабліситі є невід’ємними складниками маркетингміксу і нині 
набувають небаченої популярності серед телемовців завдяки бартеру, 
формулі «ти мені — я тобі». Один телеканал демонструє промоцію 
другого, розміщує інформаційні статті на сайтах, в соціальних мере-
жах, створює умови для інформаційного приводу [384, с. 72]. 

Зворотний зв’язок зі споживачем телеканал підтримує завдяки 
стимулюванню збуту, вікторинам, різноманітним знижкам, ітерактив-
ним конкурсам, комунікаціям в мережі завдяки SMM, SEO, SMO. 
Ці комунікації — дієві інструменти миттєвого реагування глядача на 
новий товар, конструктивні зміни у програмній політиці, просуванні, 
позиціонуванні.

Тож, зважені менеджерські дії у з’ясуванні багатьох аспектів до-
цільності виробництва товарної лінії на телебаченні відповідно до 
кон’юнктури медіаринку дозволять телепідприємствам бути конку-
рентоспроможними і прибутковими.

Сучасним медійникам необхідні нові інструменти й моделі задоволення 
потреб споживачів, зокрема й завдяки маркетинговій «воронці продажів», 
що здатна змінити парадигму купівлі—продажу. Медіавиробники мають 
орієнтуватися не стільки на збут товарів, скільки на задоволення потреб 
споживачів і, як результат, отримання дивідендів для медіапідприємства. 

Варто вміло використовувати таргетинг (англ. target — ціль) — 
інструмент, що дозволяє виокремлювати, деталізувати цільову ауди-
торію (ЦА) й демонструвати контент саме їй. Зазвичай сегментують 
медійну аудиторію за віком, статтю, часом, спільними уподобаннями 
тощо. Проте часто ігнорують інноваційні підходи розподілу уваги 
ауди торії. За допомогою карт емпатії — візуалізованого портрету 
потреб споживача — можна дізнатися набагато більше інформації 
про реципієнтів: їхні звички, переконання, проблеми (їхній «біль»), 
що вони думають, слухають, про що говорять, що роблять. Деталізо-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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ваний портрет аудиторії допомагає виробнику правильно й ефективно 
застосовувати гачки, так звані тригери. Гачки сприяють закріпленню 
певних дій, що перетворюються на звички і можуть стати гарним ка-
піталовкаденням у розвиток медіакомпанії в майбутньому [395, с. 20].

Яскравим прикладом сучасного підходу таргетингу ЦА є запозичена з 
інтернету контекстна реклама (за зацікавленістю з рекламної площі), що 
з’являється щоразу, коли користувач заходить на певну сторінку й ба-
чить рекламу тієї продукції, яку шукав щойно чи цікавився напередодні. 
Таку ж рекламу чи контент можна пропонувати й глядацькій, читацькій, 
слухацькій аудиторії, яка має зацікавленість в інформації. Географічний 
таргетинг дозволяє демонструвати медійний продукт тій частині населен-
ня, яка за геолокацією проживає у певній частині регіону, є лояльною 
до вашого продукту й має обмеження з боку рекламодавців [395, с. 20].

Звички, які продукуються нами в дитинстві й набуваються протя-
гом життя, дуже важко «викорінити» згодом, якщо вони, приміром, 
шкідливі для здоров’я. Тримати спину рівно, не класти ногу на ногу, 
не гризти нігті, не палити для багатьох є проблемою всього життя. 
Завдяки таким звичкам, що стають автоматичними і ми їх навіть не 
помічаємо, наш мозок звільняє простір для інших, важливіших на 
цей момент дій. Звички з часом стають механічними й переходять 
у площину неусвідомлених реакцій, мозок фіксує їх і програмує на 
майбутнє. Таким чином, дії на основі прийнятих рішень, які в ми-
нулому неодноразово допомогли людині вирішити певні питання чи 
проблеми, мозок дає команду перетворити на звичку [395, с. 20]. 

Ці механічні запрограмовані дії можуть стати гарним капіталов-
кладенням, стратегією розвитку для багатьох компаній, зокрема, й у 
медіагалузі. Метаморфози сучасного менеджменту полягають у тому, 
що раніше люди мали потребу в товарах, а нині — товари в людях. 
Раніше компанії враховували і вираховували життєвий цикл товару, 
нині — більше схиляються до життєвого циклу клієнта (CLTV — 
customer lifetime value) [395, с. 20].

Спеціалісти-практики з менеджменту й маркетингу Нір Еяль та 
Райян Хувер доводять, що «одним із ефективних способів збільшення 
вартості компанії є формування у споживачів потрібних звичок, що 
веде до зростання середнього «життєвого циклу клієнта» (CLTV). Цей 
показник дорівнює сумі, яку компанія отримає від клієнта, допоки 
той не захоче перейти до конкурента, не перестане користуватися цим 
продуктом чи не помре. Звичка надає споживачеві можливість довше 
й частіше користуватися продуктом, що збільшує CLTV» [119, с. 27].
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СEO компанії «Evernote» Філ Лібін констатує, що 51% користу-
вачів «Evernote» придбали продукти їхньої компанії саме тому, шо 
спочатку користувались freemium-моделями, а потім так звикли до 
evernote, що ціна ніяк не вплинула на їхній вибір [161]. 

Це свідчить про те, що споживача потрібно поступово призвичаювати 
до продукту, постійно «вести» його, пропонуючи нове, не переобтяжу-
вати його пропозиціями й водночас не залишати наодинці. Виробникам 
медіатоварів необхідно пам’ятати, що тільки поступовий розвиток і по-
кращення продуктів приведуть компанію й виробника до успіху. Пара-
доксальні, здавалося б, ситуації, але багато прикладів, коли інноваційні 
товари не знаходять свого споживача через усталені звички [395, с. 21]. 

Маркетолог, професор Гарвардської школи бізнесу Джон Гурвілль 
впевнений, що «багато інновацій потерпають фіаско, тому що спожи-
вачі ірраціонально переоцінюють старе, а компанії — нове» [95 с. 26].

А ще науковець констатує, що шанс у нового товару стати успішним 
буде за умов, коли він у дев’ять разів перевищить показники якості 
попередніх. Чому саме дев’ять? Тому що це буде новий продукт, який 
може запропонувати радикальні покращення споживачеві. Саме тому 
на нього може звернути увагу найортодоксальніша й найприскіпливіша 
аудиторія. Коли ж товари настільки відрізняються від попередніх, що 
споживачеві треба кардинально змінювати поведінку й звички, швидше 
за все — вони так і залишаться не затребуваними. Тому що механізм 
перенавчання не властивий і не раціональний для багатьох покупців.

Наприклад, відома й популярна нині палка для селфі (англ. Selfie 
stick) була запатентована двома японцями в Америці ще в 1985 р. 
як «телескопічний подовжувач для підтримки компактних камер». У 
1995 р. в Японії вона була описана в книзі «101 марний японський 
винахід». У 2005 р. схожий продукт було запатентовано канадцем 
У. Фроммом, який теж не зміг проштовхнути його на ринок. І тільки 
з 2011 р. з розвитком соціальних мереж селфі-палка стала затребу-
ваною й популярною.

Нейронні зв’язки нашого мозку сприяють виробленню нових і закрі-
пленню старих купівельних звичок. Схема реакцій людини на повідом-
лення має такий вигляд: спочатку споживач інформації пропускає її че-
рез фільтри й все, що він не може «перетравити», не сприймає, відсікає. 
На основі відфільтрованої інформації реципієнт вибудовує факт без оці-
ночних суджень. Далі йде обробка інформації на рівні інтерпретації, де 
людина надає смисл факту і пов’язує його зі своєю картою світу. На 
цьому рівні у глядачів з’яв ляються оціночні судження типу важливо—
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неважливо, правильно—неправильно, цікаво—індеферентно тощо. Це 
переходить у відповідну реакцію на інформацію — емоційне ставлення 
до продукту — у вигляді розчарування, гніву, радості, спокою тощо. 
Після цього реципієнт починає діяти [376, с. 145].

В основі усталеного вибору товару споживачів лежать цінності 
продукту. Велика кількість додатків, IT-продукції дають покупцю не-
обмежений простір для вибору, з одного боку, а з другого — обмежу-
ють аудиторію в покупках нових товарів за непотрібністю. Приміром, 
для чого споживачеві переходити з Fex.net на інший схожий ресурс, 
якщо його задовольняє все на цьому майданчику: і розмір файлів, що 
передаються, і якість зображення, і швидкість трафіку [395, с. 21].

Нові звички можуть закріпитися за умов багаторазового використан-
ня чи застосування. Наскільки вони зможуть вкорінитися у мозку завдя-
ки нейронним зв’язкам, залежить, які товари ви виготовлятимите: так 
звані вітаміни чи знеболювальне. Зазвичай, всі ми намагаємось жити в 
зоні комфорту. Отримувати задоволення й уникати «болю», тобто про-
блем — головні ціннісні мотиви поведінки будь-якої людини. Під час 
споживання інформації, завдяки асоціаціям і емоціям, виникають реак-
ції, які виділяють один продукт з-поміж інших. Якщо товар представляє 
цінність, є корисним для споживача, він закріплюється у свідомості й 
викликає поступове звикання, тобто формує звичку, що з часом може 
трансформуватись у задоволення й нейтралізувати біль. Такі емоції, 
викликані асоціаціями, можуть стати тригерами [395, с. 21].

Нагадаємо, що тригерами називають психологічні прийоми, що под-
разнюють і мотивують споживача до конкретних дій тут і зараз (купи-
ти щось). Тригери, що продають, діють переважно на такі інстинкти 
людини, як жадібність і страх. Як результат — запускаються пускові 
механізми, що підштовхують аудиторію до потрібних дій — «виклю-
чити голову» й «включити гаманець». Розробники товарів формують 
звички, які проводять споживачів через чотири етапи моделі гачка: 
тригер, дія, змінне нагородження, інвестиція [119, с. 45]. 

Тригери є стимулами, пусковими механізмами, що впливають на 
нашу поведінку. Вони поділяються на кілька груп:

 ▶ прямі — ті, що безпосередньо впливають на нашу поведін-
ку — без будь-яких пауз між ними й нашою реакцією. У відповідь на 
фото усміхненого беззубого малюка ми одразу посміхаємось;

 ▶ непрямі тригери впливають на думки, що провокують дії. 
Коли ви подивились фільм про родинні цінності, як наслідок — ба-
жання зателефонувати батькам;
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 ▶ внутрішні — ідеї і думки, що виникають незалежно від зов-
нішніх обставин. Коли ви чистите зуби, раптом виникає думка, що 
хочете змінити роботу чи вивчити іноземну мову. Разом з думкою 
запускається процес мислення і механізм, що в подальшому визнача-
тиме наші думки й дії. 

 ▶ зовнішні — потрапляють через усі п’ ять органів чуттів — 
запах, смак, колір, звук, дотик — а тому дуже впливають на нас 
постійно — і вдень, і вночі;

 ▶ свідомі за формулою (якщо…то…). Це приклад, коли висо-
вуємо руку із надто гарячої чи холодної води;

 ▶ несвідомі, ті, що лежать за межами вашої свідомості, напри-
клад, коли вас запитають про щастя під час подожі Італією, то з ве-
ликою долею вірогідності свій рівень щастя ви оціните позитивніше, 
адже Італія виступає тригером, що вплинув на позитивну відповідь 
за межами свідомості;

 ▶ продуктивні тригери наближають нас до того, щоб стати тим, 
ким ми хочемо, і мати те, чого прагнемо;

 ▶ непродуктивні — ті, що гальмують наш розвиток: персональ-
ний, міжособистісний, кар’єрний [152].

Тригери не бувають поганими чи хорошими. «Якість» тригерів 
визначає наша реакція на них. 

Дія тригерів обумовлена емоційними реакціями людини на певний 
товар чи послугу, зверненням уваги на ті медіапродукти, що викли-
кають задоволення від користування (вітаміни) чи пом’якшують біль 
у формі вирішення проблем (знеболювальне). З часом це спрацьовує 
несвідомо й закріплює дію тригера. Змінне нагородження дає мож-
ливість покупцю дати відповіді на ак-туальні для нього запитання: 
«Коли я придбаю цей товар, яку користь він мені надасть?», «Який 
біль/пробле му він вирішить?», «Яким чином покращить моє жит-
тя?», тобто, що зміниться для реципієнта на краще. Якщо відповіді 
будуть позитивними, аудиторія інвестуватиме у товар чи послугу не-
одноразово. 

Наприклад, вагітна жінка, яка споживає огляд чи програму 
про пологові будинки на певному телеканалі, радіо чи в інтернеті і 
там повідомляють цінну й корисну інформацію щодо правильного 
вибору пологового, ставлення медичного персоналу до породіллі, 
можливої присутності чоловіка тощо, вона повернеться до цього 
продукту ще раз. Фіче про каршерінг буде корисним чоловікам чи 
сім’ям, які збираються подорожувати і їм потрібно знати про деталі 
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користування автомобілем у різних країнах. Документальний фільм 
про дружин воїнів, які загинули під час воєних дій чи конфліктів у 
різних точках світу, допоможе багатьом вдовам впоратися зі своїм 
розпачем і горем [395, с. 22].

Тригерами у цих медіапродуктах можуть бути кульмінаційні мо-
менти, режисерські прийоми проспекції, ретроспекції, ретардації. 
Проспекція — забігання наперед, коли глядачеві повідомляється 
інфор мація, яка йому не зовсім зрозуміла і яка провокує запитання 
«Що це?» [171, с. 28]. Наприклад, описується сцена арешту, але не 
повідомляється, кого заарештували, щоб заохотити глядача дивити-
ся далі. Ретроспекція — «повернення назад», інформація про мину-
ле, яка дозволяє зовсім по-новому зрозуміти теперішнє. Приміром, 
спогади героя про минулі події дають ключ до розв’язання нинішніх 
проблем. Ретардація — затримка дії за допомогою роздумів чи пара-
лельного сюжету. Наприклад, солдати Операції об’єднаних сил потер-
пають поразку, а в цей час їхні матері під Адміністрацією Президента 
вимагають ротації.

Отже, для створення ефективної комунікації з аудиторією слід 
розглядати виготовлення сучасного медійного продукту як сукуп-
ність цих складників зі смисловим навантаженням користі, цінності 
для споживача. Пропонується нова модель (рис. 2.4.) кросмедій-
ного товару, що має конкурентні переваги й монетизує 
контент [376, с. 145]:

рис. 2.4. Модель кросмедійного товару, що має конкурентні переваги й 
монетизує контент [376, с. 145]
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Product = ID * (C1+C2+C3) * IR
ID — identification (ідентифікація товару) = Induction (індукція) + 

Deduction (дедукція)
C1 — convenience (користь для споживача)
C2 — culmination of conflict (кульмінація, спричинена конфліктом)
C3 — suspense (саспенс), що здатен конвертуватися в catharsis (ка-

тарсис)
IR — interpretation of results (інтерпретація результату)

Ця модель відповідає критерію зручності у використанні 
(usability) й дорівнює сумі С= (C1+C2+C3) помножених на ID й IR. 
Формула підійде для виготовлення різножанрового мультимедійного 
контенту: інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного, 
розважального чи інших конвергентних продуктів для телебачення, 
радіо, інтернету, друкованих ЗМІ. Виробникам варто ідентифікува-
ти факти на основі індуктивно-дедуктивного методу, проаналізувати 
й узагальнити їх, застосовуючи причинно-наслідкові зв’язки. Щоб 
створити користь (цінність) для споживача C1, потрібно звернути-
ся до різних репрезентативних систем, а саме, їхнього мислення, 
звичок, почуттів, реакцій за допомогою не тільки раціональних, а 
й емоційних складників (у т.ч. тригерів), кульмінаційних моментів, 
що спричинені конфліктом C2. У розпалі емоцій, які ототожнювати-
муться у глядачів з їхньою картою світу завдяки саспенсу S, можна 
досягти очищення (катарсису) C3. Інтерпретація результатів (IR) 
об’єднає попередні складники й стане завершальним етапом створен-
ня товару [376, с. 145].

Якщо споживач з користю «пережив» емоцію завдяки правильно 
застосованим тригерам, його інвестиція у ваш продукт буде неодмін-
ною. Це надасть значних конкурентних переваг медіакомпанії й за-
кріпить потрібну корисну звичку аудиторії купувати товари вашого 
медіапідприємства. Укорінення звичок має закріпитися багаторазо-
вим повторенням дій і принести не тільки емоційний, а й раціональ-
ний складник покупки товару для реципієнта. Для цього виробникам 
медіапродукції слід конкретніше таргетувати аудиторію за допомо-
гою маркетингових досліджень, завдяки картам емпатії детальніше 
й, водночас, об’ємніше досліджувати портрет споживача з його на-
гальними потребами. Далі вміло, ефективно і вчасно застосовувати 
тригери, які спонукатимуть аудиторію до споживання медіапродукту 
й сприятимуть монетизації контенту [395, с. 23]. 
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Запропонована модель створення кросмедійного товару стане но-
вою сходинкою на шляху до захоплення уваги й закріплення кори-
сних звичок споживачів і слугуватиме не тільки зростанню «жит-
тєвого циклу товару», а й «життєвого циклу клієнта». Вона дозволяє 
задіювати всі три головні репрезентативні системи людини (візуаль-
ну, аудіальну, кінестетичну) й цілісно досягати повного задоволення 
потреб цільової аудиторії різного віку, статусу, уподобань тощо. Але 
щоразу треба враховувати, що споживачі бачать нас через фільтри 
своїх цінностей, переконань, ментальностей. Разом з тим, ціннісний 
відеоконтент медіапродуктів здатен мотивувати професійних спо-
живачів — просьюмерів, активних блогерів. Це може забезпечити 
віральність контенту тоді, коли користувачі настільки зацікавлені 
змістом, що рекомендують подивитися іншим.

Тож, рентабельність медійного продукту можна забезпечити за до-
помогою впровадження нових ідей щодо бізнес-процесів виробництва 
товарної лінії на основі інноваційних бізнес-моделей і можливостей 
запуску інноваційних конкурентоздатних кросмедійних товарів влас-
ного виробництва.

2.3. Брендменеджмент як сучасна парадигма
розвитку телегалузі

Загострення конкуренції в світі, зокрема, й у медійному середови-
щі, змушує телевізійників зосереджувати увагу на вивченні проблем 
стосовно формування брендів та ролі позиціонування на медіарин-
ку. Бренди існують для того, щоб диференціювати телепродукти, 
визначати їхні переваги, а також формувати певну вартість — цін-
ність продукту. Завдяки медіабрендам та стратегіям позиціонування 
українські телеканали мають можливість ефективно використовувати 
свій ефір, вчасно і правильно визначати свою нішу та формат. 

Стратегією брендменеджменту є формування протягом тривалого 
часу в аудиторії довіри до образу й іміджу конкретного телеканалу. 
Образ телемовця створюється за допомогою промоції, ідентифікацій-
них заставок (ID), об’єднаних загальною темою, концепцією, подачею, 
виражених у музичному й графічному оформленні, слогана. Одного 
слогана недостатньо, щоб відрізнятися від найближчого конкурента. 
Стратегія позиціонування телекомпанії будується на унікальній торго-
вельній пропозиції (unique selling proposition), що вирізняє конкрет-
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ний продукт чи послугу із черги аналогічних, створених конкурента-
ми, і знаходить відгук лояльності у медіаспоживачів.

Створення сприятливого образу в свідомості споживачів, підтрим-
ка програм, облич каналу є також важливими маркетинговими стра-
тегіями телемовців. Дослідження переконують, що телекомпанії, в 
яких є яскраві особистості, брендові продукти, чинять неоціненний 
вплив на формування й підтримку аудиторії.

Прикладом міжнародного ефективного бренду в світі є мультибрендо-
ва компанія «Virdin Group», до складу якої входить близько 400 дочірніх 
підприємств різного спрямування. Створена англійським підприємцем 
міліардером Річардом Бренсоном «Virdin Group» починалася з ма-
ленького маловідомого журналу для студентства й виросла до кон-
церну з прибутком понад 20 млрд доларів.

Всесвітньовідомий бренд, компанія суспільного мовлення Вели-
кобританії «BBC» , засновниками якої є Джон Рейс та Джордж Вільєрс, 
теж є цінним прикладом для наслідування у створенні й просуванні 
свого імені, іміджу на медіаринок. Починаючи з 1922 р. медіаор-
ганізація не просто заявила про своє місце на ринку в якості радіо-
станції, а запропонувала довготермінову програму лояльності своїм 
споживачам і, в процесі розвитку бренда, створила понад 20 дочірніх 
медіапідприємств із понад 20 тис співробітників у всьому світі. З 
1932 р. запустили телевізійне мовлення, а з 1936 р., коли розпо-
чалися регулярні трансляції, постало питання створення логотипу 
компанії, проте втілити його вдалося лише у 1953 р. Логотип незнач-
ною мірою трансформувався протягом років, з 1997 р. закріпився як 
основний чорно-білий колір з кеглем Гілл Санс, а логотип для BBC-
news витримано в червоно-білій кольористиці. 

Нині, в період глобальних світових трансформацій, зокрема, й у 
сфері медіа, свою місію BBC вбачає у «необхідності побудови нової 
журналістики, такої, яка задовольнить існуючі потреби, фокусую-
чись на місцевих новинах, журналістиці даних, персоналізованих 
новинах та інформаційних повідомленнях з певною географічною 
прив’язкою. А ще «утримувати залучені аудиторії» завдяки відповід-
ним матеріалам, побудованим з використанням переважної більшості 
можливостей сучасних технологій (колаборативна журналістика, но-
вини, які можна використовувати, робото-журналістика, всюдисущий 
контент, дрони і т.д.). Але фокусуватися потрібно на «використанні 
технологій заради блага громад» [143, с. 12—13]. «В еру інтернету 
ВВС стала як ніколи необхідною й цінною. Інтернет не тримає і не 
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триматиме кожного в курсі подій. Він, по суті, підсилює проблеми 
інформаційної нерівності, неточності інформації, поляризації та від-
штовхування. Наше завдання полягає в тому, щоб тримати кожного 
поінформованим» [143, с. 15].

Колумбійська компанія Casa Editorial El Tiempo (CEET) володіє те-
леканалами, друкованими та онлайн виданнями, річний прибуток яких 
досягає 220 мільйонів доларів. Друковану версію щоденного El Tiempo 
читають 980 тисяч осіб, а сайт ElTiempo.com відвідує 10 мільйонів 
користувачів щомісяця. Два з трьох нових власників компанії зі 
104-річною історією з’явились упродовж останніх восьми років. У 
1985 році компанія розпочала програму трансформації бізнесу та 
редакції: замість одного бренду El Tiempo з’явилося 30. Така ди-
версифікація мала на меті допомогти компанії залишитись на плаву 
та отримувати прибутки. Їхня бізнес-модель грунтується на збіль-
шенні широкої читацької аудиторії друкованого видання, яка сьо-
годні приносить 70% усього прибутку компанії від продажу тиражу. 
Доходи від реклами становлять 60% від загального прибутку. Ще 
вони зосереджують увагу на стратегії B2C, яка повинна гарантувати 
рекламодавцям більшу віддачу від інвестицій, а також налагоджують 
SEO-оптимізацію й переосмислюють цінності компанії, які мають 
базуватися на інфотейнменті (новини плюс розваги) [143, с. 39].

Протягом останніх років терміни «брендинг», «бренд» стали між-
дисциплінарними. У перекладі з англійської слово «бренд» (brand) 
означає «тавро». Можливо, саме під час зародження капіталістичного 
товарного ринку це слово, насамперед, стосувалося товарного знаку, 
логотипу, і тільки пізніше стало ширше тлумачитися як торговельна 
марка, продукт чи діапазон продуктів певного виробника [391, c. 75].

Якісний брендменежмент залежить від багатьох чинників. Батько 
брендменеджменту Жан-Ноель Капферер вважає, що брендинг по-
лягає в перетворені товарної категорії в бренд. Бренд — прямий на-
слідок стратегії сегментації ринку й диференціації продукту. Бренд 
може сприяти перетворенню товару на бренд завдяки тому, які атри-
бути матеріалізує, які привілеї створює, яку користь пропонує та які 
ідеали висловлює [159, c. 41]. 

На думку Лі Ханта, брендинг — не тільки розробка та створен-
ня гарного імені продукту, а й діяльність у контексті стратегічного 
менеджменту й комплексу заходів, що здатні ідентифікувати якість 
продукту, виділяти його з ряду аналогічних конкуруючих, створю-
вати довгострокову прихильність споживачів до бренду [356, с. 50].
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З виникненням різноманітних товарів, визначення і вживання са-
мого поняття слова «бренд» ускладнилося. Маркус Шмідт, управля-
ючий директор німецької корпорації «SevenSenses», промоменеджер 
телеканалу «ProSiеben» вважає: «Немає конкуренції — немає брен-
ду». Якщо на ринку існує тільки один продукт, у людей, дійсно, 
немає вибору. Але з виникненням конкуренції з’являються бренди, 
щоб диференціювати подібні продукти [407, с. 5]. 

Проте, не будь-який бренд — це неодмінно торговельна марка 
і тим паче торговельний знак. І, навпаки, не будь-яка торговельна 
марка чи товарний знак неодмінно стає брендом. Тому що бренд — 
це сприйняття продукту, яке існує у свідомості споживача. Це — не 
логотип, не товарний знак, не торговельна марка; це не рекламне 
повідомлення і не окремо взятий продукт. Бренд — це, з одного 
боку, загальна сума всіх вражень споживача, а з іншого, — сукуп-
ність взаємопов’язаних та взаємозалежних очікувань [407, с. 5].

Бренд — образ, торговельна марка, набір емоційних характери-
стик, відчуттів, стереотипів, комплекс уявлень про компанію, довго-
строкова програма, ім’я, термінологія, дизайн, символ чи будь-яка 
інша характеристика, що ідентифікує товар чи послугу продавця, як 
такого, що відрізняє всі перераховані характеристики від інших [164].

«Немає бренду — немає майбутнього», — підкреслює Маркус 
Шмідт. Окрім того, він переконаний, що конкуренція з роками стає 
жорсткішою, а конкуренти — професійнішими. Не потрібно окреслюва-
ти свої перспективи тільки завдяки короткочасному успіху, треба дбати 
про майбутнє, лояльність споживача. Головне — побудувати довгостро-
кові стосунки споживача  відносно до бренду. І тоді він стане чимось на 
зразок наліпки, що під час прання нікуди не дінеться [407, c. 5].

Бренди — надійні. Протягом великого проміжку часу вони збері-
гають той самий вигляд, відчуття і ту ж якість, які люди звикли 
очікувати від них. Вдалий приклад надійного бренду створено на 
теле каналі «1+1». Він уже давно став своєрідним знаком якості 
українського телебачення. Високопрофесійний рівень програм цього 
каналу підтверджується не лише популярністю у глядачів (про що 
свідчать високі рейтинги), але й схвальною оцінкою професіоналів 
(позитивні відгуки у засобах масової інформації, численні відзнаки на 
вітчизняних та міжнародних телевізійних форумах, нагороди ефірної 
промоції каналу Всесвітньовідомої організації PROMO&BDA).

Українським телемовцям слід пам’ятати, що бренди будуються на 
силі, перевагах. Головною перевагою «1+1» є гарна стратегія промо-
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ції іміджу телеканалу (яскраві іміджеві ролики), сезонної промоції 
(застосування роликів типу «настало літо» тощо), промоціонування 
факту події (наприклад, комедії протягом вечора, реалітішоу про-
тягом доби тощо). На «Новому каналі» такими перевагами є лого-
тип, що запам’ятовується, не прив’язаність до кольору телеканалу, 
брендові програми, зокрема, інформаційна програма «Репортер», 
інформаційно-розважальна «Підйом», колишній музичний проект 
«Живий звук». Основними перевагами телеканалу «ІСТV» є те, що 
він відійшов від раніше популярного і впізнаваного бренда «Зірка 
телебачення України» і прийшов до не менш вдалого бренду пома-
ранчевого телеканалу. Свої переваги телеканал вбачає в інформацій-
ному мовленні та новому гарно побудованому бренді дискусійного 
характеру. Вдалим проектомбрендом є соціально-політичне токшоу 
«Свобода слова», що ідеально заповнювало ніким не зайняту на той 
час нішу. Проте, після того, як «ІСТV» став помаранчевим, в майбут-
ньому у нього можуть виникнути певні проблеми через прив’язаність 
до кольору, який не бажано змінювати. Тоді це може стати швидше 
слабким місцем, аніж перевагою [391, c. 77]. 

Слабкі місця українським телемовцям краще не розголошувати, а 
сумлінно працювати над ними. «UA:Перший» — суспільний телеканал 
України може стати вдалим прикладом такої праці над своїм іміджем. 
З ребрендингом на телеканалі сталися позитивні зміни: поліпшився ди-
зайн, ведеться робота над удосконаленням програмування ефірної сітки 
мовлення (долучення українських глядачів до кінопоказів та ретроспек-
тиви шедеврів національного кіно), спроба працювати наживо. Хоча є 
й проблеми з іміджевими програмами телеканалу, над якими необхідно 
працювати, щоб вони стали справді помітними, брендовими. Голос кана-
лу та слабка промоція «UA:Перший» поки що не відповідають канонам 
загальнонаціонального телемовця [391, c. 77].

Репутація телекомпаній вибудовується й утримується на якості. 
Тількино глядачі впевняться у тому, що телемовець постачає якісний 
продукт — вони повертатимуться до нього знову й знову. І тільки 
якість почне гіршати — споживачі відвертатимуться від телекана-
лу. Тоді топменеджерам набагато важче буде повернути потенційного 
глядача, аніж завоювати його спочатку [391, c. 78].

Виникає запитання, а для чого телевізійному каналу бренд? Най-
простіша відповідь — для ефективності. Лі Хант переконаний, що 
«бренд — це сукупність очікувань, і для споживачів він — легкий спосіб 
пояснити свою лояльність до конкретного продукту. Саме тому, якщо 
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навіть телекомпанія володіє чудовим портфелем з великою кількістю 
пропозицій, потрібно сфокусуватись на тому, якою є її цільова ауди-
торія, що телемовець хоче, щоб аудиторія про нього думала. Телеканал 
повинен повсякчас розповідати глядачам про себе, про свої сильні сто-
рони і переваги, намагатися все це відфільтрувати й сфокусувати в одну 
точку — унікальну торговельну пропозицію» [356, с. 50].

Будь-який український телевиробник повинен вміти позиціонуватись: 
визначити своє місце на ринку і намагатися прокласти маршрут від тієї 
точки, де зараз знаходиться, до тієї, де хотів би бути. Телеканалу слід 
дати відповідь на запитання, що справді означає його бренд? Нехай це 
буде небагато слів. Нехай їх буде лише п’ять. Але це будуть слова цьо-
го телеканалу, які вирізнятимуть його з-поміж інших. Лі Хант не ра-
дить користуватися термінами, які з часом стали штампами на кшталт 
«якість», «новаторство» тощо. Окрім того, він наголошує, що телеканал 
має визначити свою цільову аудиторію: з ким він хоче мати справу, хто 
повинен бути його кращим, головним споживачем. «Не потрібно задо-
вольняти всіх, бо той хто заграє з багатьма, — його ніхто серйозно не 
сприйматиме і не захоче мати з ним справу» [356, с. 51].

Телевізійний бренд складається із кількох підбрендів — телевізій-
них програм. Він повинен служити «парасолькою» для всього набо-
ру різноманітних продуктів: інформаційних випусків, розважальних 
програм, кіно, телесеріалів на різних майданчиках [356, c. 51]. Муль-
тимедійне середовище щороку нарощує нову кількість майданчиків, 
тому брендову полицю краще не розмивати, неймінг створювати під 
одним брендом і втілювати конкурентні переваги завдяки слогану.

Один із засновників реклами Девід Огілві у своїх книгах наводить 
яскраві приклади, як споживачі віддають перевагу продукту одного 
телеканалу перед іншими, керуючись при цьому винятково іміджем 
бренду, а не якими-небудь об’єктивними даними. Огілві прекрасно 
розуміє, «що бренд — це те, що споживач думає про продукт, а не 
те, чим цей продукт є насправді» [238, с. 34].

Отже, треба визначити стратегію бренду, його цінності. Всі речі 
типу хто ви є, що ваш телеканал робить унікальним, яка мета теле-
каналу і яким чином ви збираєтесь її досягти, треба об’єднати разом. 
Для цього потрібно дослідити, підрахувати і вирішити, якими метода-
ми необхідно користуватися, щоб вчасно дістатися мети. Кожному те-
леканалу треба розробити корпоративну ідентифікацію, особистість, 
визначити, хто він є на медіаринку, і занотувати це в іміджевий доку-
мент каналу — «брендбук». Треба знати, що корпоративне «я» — це 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ



170

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

не тільки логотипи, оформлення й візитні картки. Головне — визна-
чити свою корпоративну культуру, поведінку, імідж, дизайн. Все має 
бути однотипним: слід скрізь використовувати один логотип, шрифт, 
колір, візуальний, аудіоальний формати [391, c. 79].

Топменеджерам телекомпаній необхідно створити зі свого брен-
ду цілісний образ, з’являтися на різних майданчиках, зокрема, на 
інтернет-ресурсах під одним логотипом й іменем якомога частіше. 
Коли образ створено правильно й брендова полиця нерозмита, вини-
кає ситуація, коли глядачі поширюють контент каналу, роблять його 
віральним, зокрема, й завдяки соціальним мережам. 

Бренд — найголовніший актив, яким володіє продукт, його основ-
ний капітал [356, с. 23]. А набір пріоритетів — це те, що глядачеві 
спадає на думку, передусім, коли він згадує про певну індустрію, 
певний бізнес (у даному випадку телеканал). І коли споживач те-
лепродукції вважає: «Добре, мій бренд зараз нічого не показує, але 
я до нього повернуся пізніше», — це вже запорука успіху. Гляда-
цька лояльність заснована на очікуванні того, що його улюблений 
бренд буде постачати одну і ту ж якість щодня. Бренди — це гарна 
сцена для того, щоб на ній демонструвати чудові програми. І часом 
відбувається цікава річ, коли усереднені програми можуть здава-
тися гарними тільки тому, що їх демонструє ваш телеканал, бренд 
[356, с.  52].

Такі ж виграшні позиції бренд займає і в наборі пріоритетів 
рекламодав ців, тому що, безумовно, рекламодавці, як і глядачі, див-
ляться телевізор, перебувають у тому ж інформаційному полі. Тож, 
в першу чергу, щоб вигідно розмістити рекламу, вони звертаються, 
насамперед, до брендів. Якщо ж телеканал створив яскравий бренд, 
має брендовані товари з полицею, чітко окреслив позицію, то у нього 
буде й певна аудиторія. Тому рекламодавець знатиме, хто побачить 
його повідомлення, і він може вирішити, якому телеканалу краще 
запропонувати свою рекламу [391, c. 80].

Сутність побудови телевізійного бренду Лі Хант вбачає у вста-
новлені зв’язку між промоцією та програмуванням (рис. 2.5.). Якщо 
медіабренд уявити як єдине ціле, а потім розділити його на чотири 
сектори, то «одну із категорій» можна визначити категорією, в якій 
телеканал проводить мовлення (тобто  залежно від того, яким є цей 
телеканал — спортивним, музичним, розважальним чи загальномов-
ним тощо). Це — макрокатегорія. Всі окремі програми, що розміщу-
ються «зліва внизу», визначають мікрокатегорію [356, с. 26].
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Середовище                                                                   Категорія

Програма                                                                      Глядач

рис. 2.5. [356]

Зліва розташоване унікальне середовище телеканалу (це теж мак-
рорівень, певна «загальна картинка»), а праворуч внизу — безпосе-
редній контакт телеканалу з глядачем.

В іміджевому секторі (brand image) телевиробник пояснює гляда-
чеві, наскільки категорія, в якій телеканал працює, відповідає його 
потребам. В інструктивному секторі (usage) телемовець обґрунто-
вує, як бренд у всіх своїх конкретних проявах «вписується» у спо-
сіб життя глядача. Наприклад, якщо випуск новин одного телекана-
лу виходить на кілька хвилин раніше, ніж іншого, це відбувається 
тому, що ЦА (цільова аудиторія) цього телемовця йде на годину 
раніше на роботу і раніше лягає спати. У настроювальному секторі 
(tune-in) здійснюється основний обсяг промоції (настроювання дає 
характеристику конкретному програмному продукту і пов’язує його 
із загальним середовищем телеканалу) з метою, щоб глядач поди-
вився конкретну програму в конкретний час. Пакувальний сектор 
(packaging) — сполучна ланка між середовищем і категорією. Сюди 
належить оформлення телеканалів, яке, зазвичай, відрізняє одного 
телемовця від іншого [356, c. 26].

Для того, щоб правильно визначити свою нішу, кожному телемов-
цю необхідно зрозуміти, в чому його стратегічний потенціал. Для цьо-
го треба розібратися в головних ключових позиціях: щодо споживача 
(розповсюд жувача сигналу, оператора); щодо конкурентів; усередині 
будь-якого телеканалу. На перехресті цих трьох зон і перебуває страте-
гічний потенціал. Це — добре відомий у західних колах підхід за трьо-
ма напрямками «Three C» (customer, competitors, company) [356, c. 27]. 

Споживачів телеканалів теж краще диференціювати на власне спожи-
вачів (глядачів), рекламодавців, партнерів-розповсюджувачів (за умови, 
якщо телеканал сам виробляє телепродукт, а розповсюджує його провай-
дер, який не має свого програмного забезпечення). Необ хідно вивчити 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ

Пакування Імідж бренда

Настроювання Інструкція з використання
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свого споживача (телеаудиторію, потенційні можливості тощо), програм-
не забезпечення, далі — врахувати можливості своїх конкурентів і уваж-
но придивитися до самих себе (зрозуміти свої переваги, потенціал).

На перехресті трьох «C», окрім стратегічного потенціалу, при-
сутні компоненти успішного позиціонування бренда. Для успішного 
позиціонування всі три компоненти мають працювати разом: бренд 
будь-якого телемовця має відрізнятися від інших телекомпаній-кон-
курентів; кожен телевиробник мусить дотримуватись своєї філософії; 
бути адекватним для споживача [356, c. 27]. 

Якщо весь стратегічний потенціал українських найрейтинговіших 
мовців  об’єднати в обіцянки одним рядком — влучним виразом чи 
слоганом, вони  звучатимуть так: телеканал «Інтер» позиціонує себе 
як «Головний канал», телеканал «1+1» — «Ти не один», ІСТV — 
«Відкрий очі» змінили на «Разом краще», «Новий канал» — «Життя 
яскраве» провели репозиціонування слогана на «Давайте жити ра-
зом», СТБ — «Коли ти вдома» — «Там, де тебе чекають». 

На базі кафедри телебаченні і радіомовлення, зокрема, 4 курсу 
спеціальності «Журналістика», у 2012 р. нами було розроблено й 
створено медіабренд студентського інтернет-каналу СтуденTV для 
того, щоб залучити молодь до активної життєвої позиції в стінах 
Інсти туту та поза його межами, підняти імідж Інституту журналісти-
ки серед молоді [393, c. 279].

ІДЕЯ: скористатися реальним шансом стати професійними журналіста-
ми-практиками.

СЛОГАН: СтудентTV – ТVоримо разом! 
ПОЗИЦІОНУВАННЯ – створюємо разом студентське TV: 
• інтерактивне – у контексті сучасних технологій;
• молодіжне – створене для молоді молоддю;
• персональне – для кожного в будь-який час;
• єдине в медіапросторі студентських телеканалів.

Потенційна аудиторія – студентство, їхні батьки, викладачі (18–49 рр.). Цільова 
аудиторія – українські студенти (17–26 рр.). Ядро аудиторії – студенти Інституту 
журналістики та інших ВНЗ за профільними спеціальностями (18–25 рр.).

ОДЯГ каналу: Логотип – CTV
Кольори каналу – насичені відтінки коралово-зеленої гами як уособлен-

ня насиченості, соковитості, свіжості, яскравості та багатогранності молодіж-
ного життя. Студент – кораловий, TV – жовто-зелений. Заставка каналу, 
відбивки та плашки для титрів витримані в одному стилі кольорової гами. 
Музика до заставок, відбивок, плашок – група «Остін».
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Студентський інтернет-канал СтуденTV передбачає виготовлення і розмі-
щення великого діапазону телепродуктів, зроблених студентами Інституту 
журналістики – від інформаційно-аналітичних до розважальних токшоу. Це 
може зацікавити студентів молодших курсів та залучити їх до співпраці. Та-
кий формат буде цікавиим не тільки потенційним споживачам та цільовій 
ауди торії, а й виробникам телепродукції. Завдяки створенню інтернет-каналу 
студенти здобудуть цінний досвід роботи та практичні навички зі створення 
конкурентоздатного телепродукту – брендингу, позиціонування телеканалу, 
написання сценарію, зйомок, озвучення та монтування телепродуктів. Контент 
каналу інформуватиме та об’єднуватиме студентську аудиторію з освітянсь-
ких проблем, розвитку медіасуспільства, проблемних тем студентства та ва-
гомих подій з історії розвитку кафедри телебачення та радіомовлення, інсти-
туту, університету. Час мовлення: щодня з 9:00 до 21:00. 

Контент інтернет-каналу: 
• Інформаційно-аналітична програма «ІЖ-ТV» – 1 вип. – 20’00»; 
• Ток-шоу «Кава з перцем» – 1 вип. – 40’00» 
• Програма «How made in UA» – 40’00» 
• Рубрика «Вікно в Європу» – 40’00» 
• Рубрика «Студенти на практиці» – 1’00’00» 
• Рубрика «Наші в проекті «ТелеАкадемія» – 1 вип. – 45’00»
• Рубрика «Кращі бакалаврські роботи студентів» – 30’00» 
• Проект «35 років кафедрі ТБ і РМ» – 20’00» 
• Проект «40 років кафедрі ТБ і РМ» – 1’40’00» 
• Музичний блок 
• Іміджева промоція, промо запрограмованого перегляду.

На базі  цього ж курсу створено інформаційно-аналітичну програму ІЖ-TV. 
Слоган: Дізнайся більше – свіжі новини TVого Інституту [392, c. 185]. 

Наш колектив – міні-редакція за всіма законами жанру.
Наш проєкт – спроба створити цілісний бренд ІЖ-TV.
Наша мета – реальний шанс стати журналістами-практиками. 

Позиціонування: «ІЖ-TV» – свІЖі новини TVого Інституту 
Потенційна аудиторія – студенти та викладачі (17–49 р.). Цільова 

ауди торія – студентство (17+). Ядро аудиторії – студенти Інституту жур-
налістики (17–25). 

«ІЖ-TV» передбачає виготовлення інформаційно-аналітичних випусків, 
залучення студентів інших курсів до співпраці. 

Випуски інформаційної програми «ІЖ-TV» мають на меті інформувати 
студентсько-викладацьку аудиторію з освітянських питань, розвитку медіа-
суспільства, проблемних аспектів студентства, спортивних та розважальних 
подій.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Щоб заволодіти нішею, телекомпанії мають створити унікальне й 
ексклюзивне середовище для аудиторії. Приміром, «ІСТV» має такі 
чотири головні атрибути бренду, завдяки яким телеканал намагається 
змінити світ на краще: бути завжди в центрі подій, мати натхнен-
не, відкрите та позитивне мислення. Зазначені цінності реалізуються 
завдяки комунікативності, гарній поінформованості, патріотичності, 
космополітизму, креативності, розвиткові, відповідності, мотивацій-
ності. Така філософія формує винятковість та обличчя бренду, і допо-
магає будь-якому телеканалу залишити тригер у свідомості глядачів.

Для того, щоб досягти такого ефекту, необхідно зафіксувати пев-
ну кількість характерних обіцянок і долучити їх до пакування теле-
виробника за даний проміжок часу. Ці характерні обіцянки будуть 
«десятьма заповідями» промодіяльності кожного мовця. Відбивка, 
анімація, прес-реліз, кожне згадування програми, промокампанія чи 
закадрове повідомлення мають включати обіцянки; іноді не у прямому 
значенні (так званий привид обіцянки), а частіше — досить відкри те 
повідомлення [391, c. 84].

Наскільки адекватно вибудований бренд певного українського те-
леканалу, телемовець може визначити за лінзою. За допомогою тако-
го інструмента легко з’ясувати, чи підходить його каналу ця чи інша 
програма, серіал, подія, промокампанія чи що завгодно. Лінза допо-
магає сфокусуватися на брендові та розглянути всі його складники 
у належному взаємозв’язку. У центрі лінзи — головна обіцянка те-
леканалу. Навколо неї будується бренд, а також відображаються всі 
комунікації зі споживачем. Лінза складається з атрибутів бренду або 
індивідуальних рис телемовця, телепродуктів і послуг [356, c. 57]. 

Атрибути бренда — індивідуальні риси телеканалу. Дослідження 
за допомогою фокусгруп, як правило, показують, що глядачі наділяють 
телекомпанії індивідуальними рисами людського характеру (нинішні 
карти емпатії). Наприклад, телеканал товариський, приятельський, 
скромний, веселий тощо. Якщо описувати будь-який умовний україн-
ський телеканал, наприклад, «А», то це буде успішна, інтелігентна 
людина середнього віку, зосереджена на розвитку і кар’єрі, одружена, 
що має одну чи дві дитини, орієнтується в тенденціях моди, гарний 
співрозмовник. Якщо це умовний телеканал «В», порівняно з телека-
налом «А» — це людина молодша, амбітніша, високомірніша, але має 
свої слабкості, любить розважатися в колі друзів, бути лідером. Топ-
менеджери телеканалів, як правило, не зважають на другорядні, а бе-
руть за основу п’ять-сім пунктів, що найкраще характеризують їхній 
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телеканал. Головне, щоб характеристика особистості  телемовця була 
цілісною, без суперечностей [391, c. 86].

До продуктів і послуг належить контент — спектр програмного 
наповнення: програми, серіали, фільми, прес-релізи, ініціативи теле-
компанії, проморолики, анімаційні пакети — все, що медіапідприєм-
ство робить для звернення до аудиторії [391, c. 87].

Правильно сформована та вірно визначена вартість медіабренду, 
крім ефемерних, на перший погляд, конкурентних переваг щодо за-
безпечення гучного імені телемовця, створення влучного образу теле-
каналу за допомогою диференціації собі подібних, визначення своїх 
переваг на медіаринку дозволить забезпечити телекомпанії реальний 
прибуток. Створення медіабренду (брендинг) — це як стрибок із 
парашутом. Наскільки ти вдало згрупувався й вірно все розрахував, 
буде зрозуміло тільки після приземлення [385, c.129]. 

Ж.-Н. Копферер підкреслює, що фінансові відділи й бухгалтери 
нагадують, що бренд — обумовлений актив. Він може приносити дохід 
за умов, що доставляється у вигляді товару чи послуги. Не існує вар-
тості бренду без товару чи послуги, які трансформують з ним певні 
ментальні асоціації й емоції у потік грошових одиниць [159, c. 49].

Завдяки медіабрендам українські телеканали мають можливість 
ефективно використовувати свій потенціал і формувати конкурентні 
переваги щодо створення брендових полиць на інших медіаресурсах, 
зокрема в YouTube, семплінгових майданчиках, маркетингових серві-
сах. Правильно створений медіабренд дозволить конструктивно вико-
ристовувати соціальні мережі для залучення потенційної аудиторії, 
ефективно співпрацювати з операторами й провайдерами телекомуніка-
ційних послуг. Але є й загрозливі тенденції, коли диференціації про-
дуктів добитися все складніше, перспективні медіаринки переповнені 
конкурентами, а блогери, просьюмери можуть створити віральніший 
за телевізійний продукт. У поведінці медіаспоживачів сталися фун-
даментальні зміни, вони хочуть таргетований і кастомізований медіа-
продукт на свій смак і уподобання. Тому сучасні тенденції медійного 
середовища потребують нових бізнес-моделей медіаменеджменту.

Ціна медіабренду є індикатором ефективності витрат засобів на 
його створення і роботи бізнесу в цілому. Нагадаємо, що бренд — це 
сприйняття продукту, що є в свідомості споживача. З одного боку, 
це — загальна сума всіх вражень споживача, а з іншого, — сукупність 
взаємопов’язаних та взаємозалежних очікувань. Тобто вартість бренду 
безпосередньо залежить від емоційної сфери споживача телепродукції. 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Але, крім набору емоційних характеристик, певних асоціацій, стере-
отипів та атрибутів бренду, пов’язаних з ім’ям торговельної марки 
телемовця, він продається, коли є продавець медіатовару та споживач.

Поняття «медіабренд» в контексті завдань телевізійного менед-
жменту засновано, крім згаданих чинників, на можливості пов’язати 
у свідомості цільової аудиторії функціональні якості телепродукту 
та його нематеріальні характеристики. У змістовому плані до іміджу 
медіабренду можна віднести такі параметри, як логотип, упаковка то-
вару, кольорові рішення телемовця. Окрім цього, до нього належать 
і такі функціональні характеристики, що мають раціональні оцінки, 
наприклад, ціна, якість, дистрибуція.

Медіабренд є одним із нематеріальним активів телекомпаній, тому 
потреба в оцінці нематеріальних активів зростає, враховуючи великі 
розбіжності між вартістю компанії та вартістю її основних фондів. 
Нагадаємо, що «актив телекомпанії — економічний ресурс, що зако-
номірно регенерує прибутки, які зростають відповідно до інвестуван-
ня. Вартість активу визначається за сумою вільних грошових потоків 
майбутніх періодів» [315, с. 5]. 

Через те, що кошти в бренди вкладаються конкретні, а результати 
часто бувають абстрактними, топменеджери телекомпаній особливу 
увагу стали приділяти саме поняттям «вартість» та «ціна» медіабрен-
ду. Є різні підходи до визначення його вартості. Головні з них —  
вимірювання за такими показниками, як охоплення аудиторії, част-
ка, план, методика експертної оцінки на основі вимірювань шкали 
майбутніх прибутків бренду, поділ медіабренду на «брендові» і «не-
брендові» чинники. «Брендовою» частиною вартості медіабренду є 
ефективність упаковки, витрат на рекламу та промоцію [385, c. 129].  

Одним із простих і, водночас, ефективних методів визначення 
вартості медіабренду є оцінка шляхом віднімання «небрендових» 
чинників з урахуванням ряду специфічних коефіцієнтів: лідерство, 
стабільність, конкурентоздатність тощо. Визначити вартість медіа-
бренду можна і за допомогою загальної оцінки декількох параметрів 
репутації телекомпанії (Гудвіл), темпів падіння й зростання прибут-
ків. Оцінка вартості потрібна й для продажу телекомпанії (за необ-
хідності), оцінки бізнесу в цілому, ліцензування тощо [385, c. 130].        

В оцінюванні вартості телепродукції, окрім телемовців, беруть 
участь і інші учасники комунікаційного процесу, які зацікавлені у 
визначенні ціни товару. Це — рекламодавці та споживачі телепродук-
ції. Окрім того, відомо, що певний телеканал не може задовольнити 



177

продукцією всіх потенційних споживачів, які є на медіаринку. Бо 
запити споживачів відрізняються великим діапазоном. Тому аналіти-
кам і маркетологам під час дослідження телеринку необхідно врахо-
вувати ці аспекти й обирати ті сегменти глядацької аудиторії, яких 
рекламодавці можуть обслуговувати вигідніше, ніж конкуренти. Для 
цього потрібно визначити запит споживачів, «нішу» телекомпанії та 
обрати свій сегмент телеаудиторії. Споживачів можна класифікувати 
за групами з різноманітними ознаками — географічними, демо гра-
фічними (стать, вік, прибутки, освіта), характеристиками поведінки 
(коли купують телепродукти, як їх швидко утилізують). І тільки 
після детального аналізу медіаринку телемовець може обрати один 
чи більше сегментів глядацької аудиторії для того, щоб вступити на 
медіаринок [385, c. 130].

Після вибору телеканалом свого сегменту аудиторії необхідно 
визначити ключові позиції щодо ніши. Позиція чи ніша телепро-
дукту — місце, яке він займає у свідомості споживача порівняно з 
продуктом конкурента. Якщо продукт одного телеканалу нічим або 
мало чим відрізняється  від продукту конкурента, глядач не матиме 
потреби в його придбанні, тобто перегляді. Позиціонування допомо-
же будь-якому телемовцю визначити свою нішу й позицію на ринку 
для того, щоб зайняти правильне, чітке й бажане місце продукту в 
свідомості споживача [385, c. 130].

Коли телепродукт вдалося ввести на ринок, необхідно працювати 
над  збільшенням попиту на нього. Тут варто застосувати маркетин-
говий мікс «4 Р» (product, price, place, promotion), що потрібен, 
зокрема, й для прозорості знаходження цільової аудиторії. Ці страте-
гічні інструменти мають працювати і використовуватися разом. 

Телеканал як підприємство реалізує основні завдання товарної 
політики: створення нових товарів або оновлення існуючих (ребрен-
динг), забезпечення якості продукції та конкурентоспроможності, 
формування та оптимізація товарного асортименту, створення товар-
них марок, бренду товару, упаковки, позиціонування телепродуктів 
на ринку, аналіз життєвого циклу товару [294, c.17].

Крім комплексу просування «маркетингмікс», що тісно пов’я-
заний з брендингом, ІМК — інтегровані маркетингові комунікації 
(integrated marketing communications) теж є запорукою успіху просу-
вання товару. Нагадаємо, що комунікації — процес передачі інфор-
мації про товар, в результаті якого досягається однозначне сприй-
няття комунікаційного повідомлення суб’єктами, які посилають і 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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отримують це повідомлення [26, c. 29]. До основних видів належать 
PR, реклама, стимулювання збуту, пабліситі, персональні або осо-
бистісні продажі та інші.

Основним поняттям в інтегрованих маркетингових комунікаціях 
є медіабренд, завдяки якому й відбувається їх інтеграція. Адже в 
основі медіабренду лежить корпоративний слоган, який у всіх видах 
маркетингових комунікацій має бути один або, залежно від концепції 
позиціонування та виведення товару на ринок, використовуватись в 
одному стилі, починаючи від дизайнерських розробок і закінчуючи 
стилем написання підводок. Крім слогана, телемовці в маркетингових 
комунікаціях мають використовувати й інші ідентифікаційні елемен-
ти бренду, які мають бути теж інтегрованими, об’єднаними єдиною 
ідеєю, метою, стилем тощо [385, c. 131].

Елементами ідентифікації медіабренду є: марочна назва (ім’я те-
лемовця), товарний знак (зареєстрована марочна назва і/або знак, 
об’єкт авторських прав); корпоративний одяг телеканалу: марочний 
знак (візуальний символ, медіадизайн); логотип (оригінальне візуаль-
не креслення товарного знаку); упаковка; фірмові кольори; певні 
композиція та стиль рекламних та промоційних повідомлень; стиль 
оформлення місця продажів; корпоративний слоган (наприклад, «Ти 
не один» телеканалу «1+1», «Разом краще» телеканалу «ICTV», «Да-
вайте жити разом» «Нового» телеканалу тощо) [385, c. 131].

Для того, щоб правильно побудувати й обрати стратегії медіабрен-
ду, необхідно вірно розрахувати тактику й з великої кількості інстру-
ментів комунікацій обрати й спланувати найнеобхідніші, які, крім 
репутації, принесуть і реальний прибуток. Їхню участь у просуванні 
слід відобразити в медіаплані. Медіапланування — це плануван-
ня, використання засобів реклами та промоції. У вужчому значенні 
медіапланування — це вибір конкретних засобів реклами й промоції 
(кількох газет чи журналів з групи, слотів телепередач на телека-
налах, адрес щитів зовнішньої реклами тощо), часу, місця виходу 
реклами та промоції, рекламних та промоційних повідомлень, їхньо-
го розміру, хронометражу, кількості виходу, створення медіапланів 
календарних графіків виходу на основі медіадосліджень, аналізу й 
структури телеаудиторії [168, c. 19]. 

Вибір певних стратегій залежатиме від мети брендингу. Напри-
клад, якщо це виведення на ринок нового топового продукту, теле-
мовцю необхідно звернутися до таких видів комунікацій, як реклами, 
PR, стимулювання збуту, персональні продажі, пабліситі та промо-
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ції. Рекламувати краще за допомогою телебачення, радіо, преси, зов-
нішньої реклами, реклами на транспорті, в інтернеті. Звертаючись 
до такої маркетингової комунікації, як PR, необхідно підготувати 
пресрелізи нового продукту, провести пресконференцію для ЗМІ, 
PR-акцію з обличчями телеканалу чи телепродукту, презентацію 
тощо. Заходи зі стимулювання збуту можуть поєднувати інтерактив-
ні комунікації, зокрема, вікторини, заохочувальні конкурси, серії 
знижок, все, що здатне миттєво стимулювати продаж телепродук-
ту. За допомогою персональних продажів телеканали взаємодіють 
зі споживачами через рекламодавців. Телемовці в особі менеджерів 
з продажу реклами зустрічаються з рекламодавцями для того, щоб 
вирішити, де й скільки розміщуватимуть новий телепродукт. Вони 
складають медіаплани та підписують угоди стосовно медіапоказу. 
Така комунікація, як пабліситі, дозволяє розміщувати новий топовий 
телепродукт на телеканалах чи сторінках газет або журналів безко-
штовно, на засадах бартеру [385, c. 132].

Стосовно заходів з промоціонування телепродукту, необхідно 
пам’ятати про ефірну та зовнішню промоції. До ефірної належать те-
левізійні проморолики (іміджеві та оперативні), радіо-ролики, плаш-
ки, перебивки, логотипи. До зовнішньої або позаефірної — промоція 
на білбордах, транспорті, інтернеті, сувенірна продукція, пабліситі. 
Відповідно до обраних стратегій рекламування та промоціонування, 
телемовцю необхідно з’ясувати конкретні технічні питання, кошторис 
заходів, яким буде розподіл коштів між каналами ЗМІ, в яких сло-
тах (часових проміжках) планується розміщення та промоціонування 
телепродукту, хронометраж рекламних та промороликів, частотність 
рекламних та промоційних повідомлень. Також необхідно визначити 
питання спонсорства, яким чином будуть використані логотипи, чи 
буде «біжучий рядок» тощо. SMM-никам слід підготувати реліз або 
календарний медіаплан виходу рекламних повідомлень у соціальних 
мережах [385, c. 132].

Споживач телевізійного продукту апріорі не в змозі сприймати всі 
елементи рекламних та промоційних повідомлень, різноманітні атри-
бути комунікацій, коли вони розрізнені, сепаративні. Тому потрібно 
знайти єдиний об’єднуючий елемент повідомлень, що є незмінним 
скрізь. Таким інтегруючим засобом, на нашу думку, є слоган, що 
допомагає створити цілісний образ, імідж, а отже і медіабренд у сві-
домості покупців. Слоган є одним із головних медійних елементів 
тому, що він об’єднує імідж, фірмовий стиль, рекламні та промоцій-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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ні характеристики-образи, які не є предметом комунікації, тобто не 
домінують як візуальний чи вербальний компоненти, проте створю-
ють певне тло, що виокремлює та доповнює цей елемент [385, c. 132]. 

Завдяки інтеграції комунікацій, органічному доповненню кож-
ного з елементів промоціонування можна створити цілісний, ефек-
тивний, а значить, і вартісний медіабренд. Оцінні властивості вар-
тості та ефективності медіабренда можна визначити за допомогою 
моделі визначення вартості та ефективності медіабренду на рис. 2.6. 
[385,  c. 133].

рис. 2.6. Модель визначення вартості та ефективності медіабренду

Якщо розташувати предмети реклами і промоції в порядку змен-
шення їхньої значущості з точки зору довгострокового і короткостро-
кового впливу на збільшення обсягу продажів і на створення при-
вабливості медіабренда, то стає зрозуміло, що те, що ефективніше з 
точки зору моментального збільшення обсягу продажів, є менш ефек-
тивним з огляду довгострокового, стратегічного підсилення бренда. 
Короткостроковий ефект визначається за напрямом від зв’язків із 
громадськістю, фірмового стилю, іміджу до товару, ціни й стимулю-
вання, а довгостроковий, навпаки, від стимулювання, ціни, товару, 
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іміджу, фірмового стилю до зв’язків з громадсткістю. Довгостроко-
вий ефект дає постійних покупців [168, c. 26].

рис. 2.7. Короткостроковий і довгостроковий ефекти взаємодії предметів 
комунікацій на об’єм продажів [168, с. 26]

Тож, виважене виділення різних підходів та чинників для визна-
чення вартості медіабренду («брендові», «небрендові», експертні 
оцінки, темпів падіння і зростання прибутків, оцінки декількох па-
раметрів репутації телекомпанії за такими показниками як охоплен-
ня аудиторії, частка, план), дозволить телемовцям не тільки чітко 
відмежувати брендчинники від інших нематеріальних активів ком-
паній, але й дозволить вірно оцінити ефективність допоміжних ви-
дів діяльності, зокрема, комунікацій. Однак, треба зважити, якщо 
не займатися розвитком і підтримкою медіабренду, то він поступово 
втрачатиме силу дії на споживацький попит і, відповідно, величина 
прибутку поступово знижуватиметься, що заважатиме будь-якому те-
лепідприємству розвиватися ефективно [385, с. 134].

2.4. Управління людськими ресурсами
у структурі бізнес-процесів

Виробниками телевізійних продуктів є журналісти та весь спектр 
телевізійно-журналістських професій, таких, як продюсери, режисе-
ри, редактори, маркетологи, аналітики, коментатори, ведучі, шоуме-
ни та інші.

Концептуальні запитання «Як навчитися ефективно і прибутково 
керувати телеканалами?», «Як згуртувати команду однодумців, щоб 
домогтися фінансового успіху?», «Яким має бути імідж телеканалу, 
щоб він міг вирізнятися серед багатьох інших?», «Яким чином дифе-
ренціювати свою тімбілдингову команду?», «Як забезпечити її зро-
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стання та стабільність?» зазвичай вирішують керівники підрозділів, 
департаментів, топменеджери каналів. 

Але нині цими проблемами мають опікуватися не тільки менеджери, 
а й безпосередні виконавці виробничого та творчого телевізійних біз-
нес-процесів. Кожен керівник структурного підрозділу має інформувати 
підлеглих щоденними піплметровими звітами стосовно телеперегляду, 
аналізувати й роз’яснювати нюанси рейтингової політики телеканалу і 
формувати бриф відповідно до отриманих даних. Продуктивність пра-
ці спеціалістів на українському телебаченні багато в чому залежить як 
від внутрішніх, так і від зовнішніх чинників: стрімкий розвиток новіт-
ніх технологій, гібридні війни, фокусування молодіжної аудиторії на 
інтернет-ресурсах, дигіталізація тощо. В таких умовах топменеджмент 
телевізійних підприємств повинен цілеспрямовано вирішувати диле-
му ефективного розвитку продуктивності своїх працівників і вправно 
втілювати ці методи у виробництво без втрати якості.

Економічні теорії завжди намагалися віднайти різницю між працівни-
ками розумової та фізичної праці. Згідно з тлумаченням американського 
ученого Пітера Друкера, світовими лідерами за останнє сторіччя стали ті 
країни і галузі, які були лідерами у питаннях підвищення продуктивності 
працівників фізичної праці: по-перше, США, по-друге, Японія й Німеч-
чина. Через 50 років — якщо не раніше, — лідерство у світовій економіці 
перейде до країн і галузей, котрі зможуть системно і максимально ефек-
тивно підвищувати продуктивність розумової праці [111, с. 85].

Крім того, він упевнений, що за останні сто років, тобто в XX сто-
літті, лідерство у світовій економіці переважно залежало від вміння до-
сягати високих показників продуктивності фізичної праці. Сьогодні це 
може зробити будь-яка країна, галузь, компанія — за допомогою ме-
тодів, які були розроблені нинішніми розвинутими країнами і втілені в 
повсякдену практику за 120 років, відтоді, коли Фредерік Тейлор впер-
ше взявся за вивчення фізичної праці. Нині хто завгодно і де завгод-
но може застосовувати  ці методики для навчання персоналу, організа-
ції праці й підвищення продуктивності, навіть якщо працівники ледве 
вміють читати, чи взагалі безграмотні, чи просто  не навчені [111, с. 80].

Фізичну працю П. Друкер уважає витратною. Розумову, якщо ми 
намагаємось зробити її продуктивною, треба розглядати як основний 
капітал. Тоді витрати необхідно жорстко контролювати і зводити до 
мінімуму, а капітал — збільшувати. На його думку, спеціалісти ро-
зумової праці володіють засобами виробництва, а працівники фізич-
ної — тільки досвідом [111, с. 81]. Тому спеціалісти інтелектуальної 
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праці на телебаченні, використовуючи розумову працю та володіючи 
власними засобами виробництва, мобільніші, спокійніші, стійкіші до 
змін, адже їхній основний капітал — розум — завжди міститься в 
їхніх головах. Через це їм не обов’язково звикати до місця роботи, 
їхня праця може бути задіяна де завгодно. Працівники фізичної пра-
ці, виконуючи однотипну механічну роботу, більше мають потребу в 
роботі, ніж робота в них. Хоча вони можуть бути дуже досвідченими, 
їхні знання можна застосовувати тільки на певних ділянках роботи.

Але «у періоди корінних структурних перетворень виживають 
тільки лідери змін — ті, хто є чутливими до перетворень, уловлюють 
ці тенденції і миттєво пристосовуються до них, використовуючи нові 
можливості» [112, с. 85]. 

Хто ж краще здатен зрозуміти зміни і пристосуватися до них: 
спеціалісти розумової чи фізичної праці? Чи залежить втрата якості 
продукції телевізійної галузі від втрати продуктивності працівників 
розумової праці? Чи залежить якість продукції від довіри спожи-
вачів? Що необхідно для підвищення продуктивності спеціалістів ро-
зумової праці та зростання ефективності телевізійного підприємства? 
«Чи може інтелектуальна праця бути колективною?», «Яка пра-
вильна стратегія визначає організаційну структуру?», «Менедж мент 
сфокусований на внутрішньому боці підприємства?». Тому сьогодні 
потрібні нові погляди на вирішення проблем підвищення продук-
тивності праці, зокрема, і в медіаіндустрії, свіжі ідеї інноваційного 
менеджменту з точки зору управління людськими ресурсами, зро-
стання ефективності інтелектуальної праці, провадження індивіду-
альної праці, зниження фінансових ризиків. Ці питання зосереджен-
ні у галузі управління персоналом і позиціонування ролі спеціалістів 
медіасфери.

Утриматися на гребені хвилі в розбурханому конкурентному сере-
довищі нині завдання не з легких не тільки для молодих і недосвід-
чених, але й для маститих зубрів зі стажем у своїй галузі. Виникає 
запитання: «Чому?».

Американський футуролог Елвін Тоффлер зазначив, що «голов-
ний навик нашого часу — вміння перенавчатися й перекваліфіковува-
тися» [338, с. 436]. І краще — швидше, ніж конкуренти. Глобалізація 
і всепоглинаюча інтенсифікація інформації зробили свою справу — 
сьогодні нові знання потрібні не тільки молодим спеціалістам, але й 
досвідченим працівникам. Економіка знань  стає тим інноваційним 
ресурсом, якого потребує сьогодні кожен працівник медіаіндустрії. 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Економіка знань або економіка, що створена на засадах знань (англ. 
Knowledge economy) — економіка, в котрій більшу частину валового 
внутрішнього продукту (ВВП) забезпечено діяльністю з виробництва, 
обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань [116].

Нині, щоб обійти конкурентів на медіаринку, потрібна надзви-
чайна гнучкість у роботі й навчанні. А цього, як правило, не виста-
чає досвідченим співробітникам, які не завжди готові вчитися на 
рівні зі студентами. В результаті споживачі контенту є заручниками 
ситуації зниження кваліфкації менеджерів, середній вік яких ледве 
сягає 25 років. Старше покоління співробітників вважає, що молоді 
працівники ще життя не бачили, не всі творчі й технічні процеси до 
кінця розуміють, не завжди вміють налагоджувати комунікацію, не 
всі знаються на тонкощах психологічних аспектів спілкування в ко-
лективі, погано знайомі із соціальними важелями управління тощо 
[396, c. 122].

Що робити топменеджменту телекомпанії в такому випадку? Як 
завоювати авторитет і довіру старшого покоління керівникам се-
редньої ланки? Які ресурси задіяти для оптимізації продуктивності 
праці і створення якісного контенту? Для цього необхідно деталь-
но проаналізувати організаційну структуру телекомпаній, з’ясувати 
причини, що могли б привести до погіршення продуктивності праці 
й спрогнозувати можливості усунення проблем з метою збільшення 
ефективності виробництва за рахунок людських ресурсів.

Дослідницький центр порталу «Робота Mail.ru» провів опитування, 
завдяки якому з’ясувалося, що 15% працівників хоча б раз у житті про-
пускали роботу без поважної причини. За останній рік кожен другий 
із тих, хто прогулював, робив це 1—2 рази, 6% — 3—5 разів, 17% — 
більше 5 разів. 28% допоки не скомпроментували себе подібним чином. 
Основні причини відсутності на работі без поважної причини: стрес і де-
пресія (52%), зустрічі з друзями (31%), подорожі на відпочинок (8%). 
Цікаво, що 75% тих, хто роботу без поважної причини ще не пропускав, 
не збираються цього робити. Але якщо раптом люди захочуть пропусти-
ти роботу, то приводами для цього можуть стати стрес і депресія (10%), 
подорож на відпочинок (2%) або зустріч із друзями (1%) [153].

Дані цих статистичних досліджень вказують на редукуючий чинник 
продуктивності праці людських ресурсів через стан стресу і депресії — 
52%. Це переважно стосується людей досвідчених, котрі роками нако-
пичували стресові симптоми, які можуть призвести до депресивних 
нахилів. Зустрічі з друзями (31%) для більш молодого покоління іноді 
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є важливішими за завдання, місію трудового коллективу, зобов’язання 
присутності на работі й створення якісного контенту [396, c. 123].

Ці дані вказують на те, що переважно спеціалісти медіапідприємств 
не до кінця вмотивовані для отримання ефективного результату, не-
правильно усвідомлюють своє місце в загальному знаменнику твор-
чого і технологічного процесів, елементарно забувають про сучасні 
викликии і гіперконкурентне середовище, коли журналісти інформа-
ційного мовлення намагаються хоча б на кілька хвилин випередити 
повідомлення своїх конкурентів [396, c. 123]. 

Крім того, виклики, про які ми думаємо як про далеке майбут-
нє, непомітно, але впевненно впроваджуються в нашу реальність. 
Директор крупної американської дослідницької лабораторії «Nieman 
JournalismLab» Гарвардського університету Джошуа Бентон на Львів-
ському медіафорумі поділився повідомленням щодо автоматизації но-
вин. 4 травня 2015 року в Лос-Анджелесі відбувся землетрус о чет-
вертій ранку, коли більшість репортерів ще додивлялися останні сни. 
Однак, головна газета Лос-Анджелеса «Los-Angeles Times» змогла 
опублікувати новину про це всього через чотири хвилини після при-
годи. В контенті було мінімум необхідної інформації — коли стався 
землетрус, де епіцентр, яка сила ударів та як оцінюються руйну ван ня. 
Блискавична швидкість публікації пояснюється тим, що її створював 
робот [154].

Сьогодні багато традиційних ЗМІ поєднують інформаційний 
простір, банки даних, створюють єдиний медійний архів і переходять 
на платформу конвергентності. Але при цьому журналісти поступово 
стають індивідуалами виробництва (ті, хто займається трудовою діяль-
ністю вдома — фрілансери, працюють за контрактом, патентом тощо), 
їм більше не потрібно застосовувати колективну працю в тому об’ємі, 
що був раніше. Прикладом такого репозиціонування й навіть ребрен-
дингу, тобто реорганізації виробництва і реструктуризації продуктив-
них сил, може бути НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія 
України). Інша річ, чи вдалося суспільному мовцю втілити це в життя.

Національна Телекомпанія України (НТКУ) — канал із найбіль-
шим покриттям країни, проте, охоплення аудиторії невиправдано неве-
лике — всього 0,84%. Топменеджмент компанії вирішив, що для завою-
вання аудиторії, в першу чергу, потрібен якісний новостійний контент, 
який можна отримати шляхом реформування ньюзруму в конвергентну 
редакцію. Далі — навчити журналістів працювати ефективніше, побу-
дувати тімбілдінгову команду — за тими принципами, за якими пра-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
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цюють кращі світові мовці BBC, CNN, ABC, NBC, DW та ін. Це стане 
можливим завдяки тісній кооперації й загальному плануванню на весь 
ньюзрум — тоді набагато менша кількість журналістів зможе працюва-
ти ефективніше. Тісна кооперація збереже час, який можна буде вико-
ристати на ретельніше вивчення теми й обробку інформації.

Крім того, кожен спеціаліст зможе самостійно працювати на двох-
трьох платформах для телебачення, веб, радіо. Правда, на початку, 
в разі потреби — з помічниками в «експертному центрі». Кожен ко-
респондент буде відповідальним не тільки за пошук історій, збір, 
перевірку інформації й підготовку сюжетів, але й за самостійне фор-
матування і поширення їх на кількох платформах [154].

Продукуючи мультимедійний контент для масового споживання з 
використанням індивідуалів, керівництву необхідно пам’ятати, щоб 
це не відобразилось на ефективності товарів, а оперативність не стала 
заручником якості новинної продукції.

Практична діяльність як керівника департаменту ефірного промоушн 
МК ТРК ICTV, режисера багатьох програм і проектів на телеба-
ченні, а також викладацький досвід дозволяє стверджувати, що для 
ефективної роботи трудового колективу або створення інноваційного 
проєкту в конкурентному середовищі необхідна максимальна залу-
ченість всіх людських ресурсів у творчо-технологічний процес ство-
рення контенту на основі плану й дорожної карти бізнес-процесів із 
обов’язковою установкою на кінцевий результат [396, c. 123].  

Концентрація зусиль на кінцевому результаті має бути визначаль-
ною протягом всієї діяльності як для керівництва, так і для членів 
колективу. На чому необхідно зосередитися менеджеру [396, c.123]: 

 ▶ створити чіткий план із можливими варіантами зміни на план В, С 
і т. п., терміни виконання якогого є обов’язковою умовою ефективного ви-
робництва. План може бути удосконалений в деталізовану дорожню карту;

 ▶ максимально правильний розподіл обов’язків серед членів 
колективу, за необхідності використовувати індивідуальну працю;

 ▶ прийняття швидких рішень з усунення спірних моментів вироб-
ництва і налагодження комфортного психологічного клімату в колективі;

 ▶ своєчасне втілення інноваційних технологій і процесів вироб-
ництва, що допоможе впровадити проєкт швидше й ефективніше;

 ▶ контроль виконання дедлайнів і, за необхідності — «латання дірок».
Якими якостями повинен володіти успішний керівник і які страте-

гії организаційної структури слід застосовувати для підвищення про-
дуктивності праці за рахунок людських ресурсів [396, c.124]: 
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стратегія саморозвитку:
 → бути самосвідомою особистістю, вміти ідентифікувати своє «Я», 

чітко розуміти власне місце у Всесвіті, світі, країні, колективі. Знати 
свої сильні й слабкі сторони (за методикою ТЕST U), вміти розвивати 
сильні якості й управляти ними [392, c. 120]. Максимально знати і бути 
освіченим щодо питань новітніх технологій, інновацій у своїй галузі;

 → уміти управляти саморозвитком — уміння швидко переклю-
чатися з одного виду діяльності чи завдання на інший і бути flexible 
(гнучким) стосовно рішення проблемних питань у колективі. Керівник 
повинен уміти розглядати стресову ситуацію як можливість самовдо-
сконалення, розвитку. Бути спокійним, здійснювати логічні вчинки, 
легко озвучувати критичні моменти;

стратегія залучення:
 → знати, як управляти розвитком стосунків у колективі — вчас-

но знаходити лідерів думок, доручаючи їм найвідповідальніші завдан-
ня, вміти залучати «баласт» колективу, доручаючи їм найскладніші 
й відповідальні завдання з умовою, що їм це має бути цікаво і, в 
результаті, вони зможуть зайняти позиції лідерів. Менеджер повинен 
створити атмосферу здорової конкуренції без інтриг із залученням 
індивідуальної праці;

 → перманентно актуалізуватися в своїй галузі завдяки активній 
участі в інноваційних симпозіумах, конференціях, майстер-класах, проек-
тах. Комунікувати з великою кількістю людей завдяки новітнім ресурсам.

стратегія прогнозування:
 → вміння вчасно прийняти відповідальні рішення базуються 

на розумінні й прогнозуванні можливих позицій на підставі свого 
досвіду, знань, чіткого бачення ситуації в цілому. Відмінні знання 
процесів виробництва й інноваційних технологій дадуть менеджеру 
ключ для оцінки працівника на основі кількісно-якісних показників. 
Керівник має розуміти, скільки часу, сил, технічних і матеріальних 
ресурсів необхідно для виконання певного завдання.

Враховуючи виклики медіаіндустрії й стрімкі зміни тенденцій 
медіаринку, менеджери телекомпаній повинні вчасно застосовувати 
зазначені стратегії з усунення проблем, що виникли. Після діагности-
ки організаційної структури, з метою збільшення ефективності вироб-
ництва за рахунок людських ресурсів, слід застосувати дії кризового 
менедженту [396, c. 124]:

 ▶ усунути наявність надлишку людських ресурсів, що може по-
збавити медіапідприємство конкурентоздатності. Ефективно викори-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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стовувати індивідуальну працю. Кризові економічні події останніх 
років спричиняють звільнення співробітників телеканалів, забезпе-
чуючи при цьому високий процент технологічності процесу;

 ▶ політика виплат має відповідати ринковій структурі зарплат;
 ▶ оцінка виконання обов’язків співробітників за допомогою 

вербального спілкування для підтримки мотивації;
 ▶ діагностика втрат робочого часу (в т. ч. і невихід на роботу 

через неповажних причин), що безпосередньо впливає на рентабель-
ність підприємства;

 ▶ політика заохочення спеціалістів за понаднормову і високо-
кваліфіковану роботу (премії, грамоти, соціальні пакети), покарання 
за зривання термінів виконання домовленостей (зазвичай ця норма 
фіксується в процедурних документах на зразок брифу);

 ▶ заохочення креативу й новаторства — лояльне ставлення до 
спеціалістів, які небайдужі до деталей, можуть самі вирішувати ви-
робничі завдання, є лідерами думок;

 ▶ управління здібностями — навчання й професійний розвиток 
(актив на участь співробітників у конференціях, майстер-класах, вор-
кшопах тощо). Навчання може відбуватися як за рахунок інвесторів, 
так і за статею витрат. 

Таким чином, нова парадигма стратегій організаційної структури 
телепідприємства з використанням індивідуальної й інтелектуальної 
праці призначена допомогти у вирішенні проблем підвищення про-
дуктивності праці і зниження фінансових ризиків з точки зору управ-
ління людськими ресурсами.

Мультимедійні технології, які все чіткіше втілюються в царину 
телевізійної індустрії, нині потребують мультимедійних спеціалістів. 
Сучасні технічні засоби мультимедіа дозволяють виконати всі види 
інформаційних процесів на телебаченні, що, з одного боку, допом-
агає спростити працю спеціалістів розумової праці, а з іншого — 
ускладнює процес постійного навчання, оновлення. 

В основі цієї невідповідності — не тільки виклик традиційним методам 
управління персоналом, а й перспективи розвитку нового типу спеціаліста 
медіагалузі, — мультимедійного працівника. Які стратегії й моделі слід за-
стосовувати топменеджменту, щоб посилити свої позиції на ринку в періоди 
перманентної нестабільності, інформаційної перевантаженності, дигіталізації?

Щоб дати відповіді на ці питання, розглянемо матрицю ієрархіч-
них взаємовідносин у колективі. У першу чергу необхідно описати си-
туацію, в якій українські медійники працюють і будуть продовжувати 
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працювати у найближчому майбутньому. Якщо порівняти телеіндустрію 
з кораблем, то він, часом, схожий на дрейфуючий, адже відбувається 
зменшення обсягів реклами (вартість і потреба в традиційній рекламі на 
лінійному телебаченні знижується швидкими темпами), країна втягнена 
в зону конфлікту і військових дій, що, звісно, негативно відображається 
на економіці, ми перебуваємо в інформаційній війні, довіра населення 
до традиційних ЗМІ знижується. Усі ці внутрішні й зовнішні чинники 
перетягують на себе великі ресурси та увагу й не дають можливості зо-
середитися компанії на питаннях просування вперед. Згадаймо відомий 
принцип бізнесу — якщо ви не розвиваєтесь, то рухаєтесь назад.

Розглянемо уніфіковану структуру комерційного телепідприємства, 
яка може за деякими підрозділами не дуже принципово, але відрізняти-
ся. Власники телеканалу після заснування та реєстрації своєї структури 
призначають виконавчу владу, яку очолюють генеральний директор, 
генеральний або виконавчий продюсер і фінансовий директор каналу. 
Вони звітують безпосередньо засновникам структури [392, c. 28].

Генеральний директор здійснює загальне керівництво і кон-
троль телепідприємства, розв’язує нагальні й поточні питання вну-
трішньої та зовнішньої політики каналу. Йому звітують керівники всіх 
підрозділів телеканалу: інформаційного мовлення, відділу програм 
власного виробництва, маркетингу та реклами, програмного й фінан-
сового відділів. Генеральний або виконавчий продюсер очолює 
керівництво підрозділів інформаційного мовлення та відділу програм 
власного виробництва, відповідає за загальний візуальний стиль, 
«картинку» мовлення тощо. Фінансовий директор здійснює керів-
ництво всіма поточними фінансами та прибутками майбутніх періодів. 
Розробляє бюджет і фінансові пріоритети поточної діяльності. Тісно 
взаємодіє та координує процес товарообміну з відділом маркетингу.

Головний редактор очолює інформаційне мовлення на каналі, 
формує інформаційну політику і визначає загальну творчу концепцію 
телевиробництва новин та мовлення. Набирає та здійснює керівництво 
редакційною радою, а також штатними працівниками інформаційного 
мовлення: ведучими, журналістами, репортерами, спецкореспондента-
ми, офіс-менеджерами. Долучається до налагодження зв’язків із різ-
номанітними державними установами, громадськими організаціями. 
Шефредактор — здійснює поточне та тижневе планування новин-
них випусків, планує зйомки, моделює верстку програм. Контролює 
процес і технологію виробництва: від видачі матеріалу в ефір до рі-
шень щодо питань прямого ефіру.

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Ведучі ранкових, денних та вечірніх випусків беруть участь у 
моделюванні зйомок та верстки програми. Працюють над мікрофонною 
папкою, текстами студій, що пов’язують сюжети у випуску. Складають під-
водки та відповідають за їхній контент. Також долучаються до прийняття 
оперативних рішень щодо змін у прямому ефірі тощо. Редактори від-
ділу міжнародної інформації, ранкових, денних та вечірніх ви-
пусків відповідають за формування ранкових, денних і вечірніх випусків. 
Приймають оперативні рішення стосовно прямих ефірів, надходження 
термінової інформації щодо прямих включень тощо. Літературний 
редактор відповідає за стилістичний складник, письмові та усні норми 
української літературної мови журналістських текстів. Редагує й перевіряє 
наголоси у журналістських підводках, повідомленнях, текстах.

Спеціальний кореспондент відповідає за контент надважли-
вих сюжетів переважно політичного та соціального спрямування. 
Кореспондент, репортер, журналіст — готують матеріали до 
програм новин. Відповідають за їхній контент та стендапи. Узгод-
жують тексти із шефредактором, відеоряд із оператором.

Головний режисер координує роботу всієї режисерської служби, 
відповідає на рівні з іншими членами випускової групи за відеоряд, 
своєчасність та якість програми в ефірі. Складає графік та контролює 
процес монтажу сюжетів. Керує процесом видачі випуску новин у пря-
мому ефірі. Режисери відповідають за знімальний процес, керують і 
контролюють роботу асистента за режисерським пультом, процес монта-
жу. Асистент режисера — під час ефіру працює за режисерським 
пультом видачі програми в ефір, змінює крупність планів ведучого у 
студії відповідно до команд режисера. Відеоінженери відповідають за 
технічний складник монтажу та якість монтажу відзнятого відео.

Головний оператор керує групою операторів, відповідає за 
якісне зображення всього відеоряду. Разом із головним режисером 
працює над створенням головної концепції інформаційного мовлен-
ня, художнім та технічним поданням відеоматеріалу в ефір. Опера-
тори відповідають за якісне знімання сюжетів на виїзді та у студії. 
У складі знімальних груп підпорядковуються репортерам. Відповіда-
ють за якість художнього й технічного зображення сюжетів. Коор-
динатор ньюзруму координує послідовність виїзду знімальних 
груп, забезпечує телефонний зв’язок між знімальними групами та 
ведучим у студії.

Нині на телеканалах відділи програм власного виробництва (або 
адаптованих продуктів), як правило, переструктуровують у студії-про-
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дакшн зі своїм керівництвом та топменеджментом. У такому випадку у 
гілки влади за вертикаллю такі самі обов’язки, як і в інших керівників 
підрозділів. Значну роль у виробництві власного або форматного теле-
продукту відіграють сценаристи.

Сценаристи продукують ідеї, створюють синопсиси та сценарії 
телепродуктів, у форматних шоу — адаптують сценарії для україн-
ського споживача. Вони підзвітні головному сценаристу та редакторові 
структури. Лінійні продюсери — найнижча ланка творчої одини-
ці структури. Вони адмініструють і координують процес планування, 
розробки та знімання телепроектів. Домовляються й відповідають за 
місця локацій, інвентар, гримування акторів, учасників проєктів.

Одним із найголовніших підрозділів на телеканалі є відділ марке-
тингу або самореклами (Promotion Department) з англійської — від-
діл сприяння, підтримки. Департамент маркетингу працює як неве лике 
рекламне агентство, що просуває виготовлений продукт: працівники 
відділу самі пишуть сценарії, знімають, створюють графіку і сайт.

Відділ маркетингу може об’єднуватись із відділом реклами, але 
останнім часом в Україні створюються окремі структури, так звані 
сейлхаузи, які на рівні рекламних відділів «продають» один або 
декілька каналів. Прикладом такої структури є сейлхауз телевізій-
ного холдингу StarLightMedia, який продає рекламу телеканалів 
«ICTV», «СТБ», «Новий канал», «М1», «М2», «1+1».

Керівник відділу маркетингу та реклами є одним із то-
пменеджерів каналу. Разом із фінансовим директором відповідає за 
ефективність розподілення, потік та прибуток коштів від реклами. 
Йому підзвітні керівники відділів ефірної та зовнішньої промоції, 
керівник департаменту маркетингу й аудиторій, менеджери з про-
дажу реклами. Цей відділ тісно взаємодіє з програмним відділом. 
Трапляється, що останній входить до його структури.

Промоцією (саморекламою) телеканалів займається спеціальний від-
діл промоції. Як правило, цей підрозділ поділяється на відділ ефір-
ної та зовнішньої промоції. У відділі маркетингу, окрім менеджерів 
з питань продажу реклами, спеціалістів зі зв’язків із громад ськістю, 
маркетологів, медіапленерів, працюють творчі співробітники телекана-
лу — продюсери, режисери, сценаристи, журналісти, креативники, ко-
пірайтери, фахівці з інтернет-маркетингу, дизайнери тощо. Вони ство-
рюють проморолики, пишуть статті для газет і журналів, розробляють 
макети та сайти телеканалів. Промовідділи мають власні апаратні, ви-
робничі бази для створення та постпродакшн телепродукту [392, с. 28].

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Керівник відділу ефірної промоції здійснює керівництво пра-
цівниками підрозділу: режисерами, копірайтерами, сценаристами, 
медіапленерами. Сприяє генеруванню творчих ідей та єдиної концеп-
ції просування телепродуктів. Генерує ідеї з розробки одягу каналу, 
дизайнерських рішень щодо плашок, титрування промопродукції. 
Планує і контролює процес знімання іміджевих і поточних проморо-
ликів. Редагує тексти ефірної промоції.

Режисер відділу ефірної промоції разом із копірайтером ге-
нерує ідеї стосовно створення тексту промоції, сценарію та монту-
вання промороликів. Після узгодження з керівником відділу знімає 
(на випадок потреби) і монтує проморолики. Передусім, відповідає 
за відеоряд промоції. Копірайтер — творча одиниця відділу, яка 
генерує ідеї та створює тексти до промоційних продуктів, а також 
слогани, що відповідають бренду. Медіапленер — штатна одиниця 
підрозділу, яка планує і відповідає за вихід в ефір промопродук-
ції. Квоту на відповідний слот мовлення отримує від працівників 
програмного відділу. Брендвойс або голос каналу, як прави-
ло, підпорядковується керівникові відділу ефірної промоції. Його 
обов’язок — відповідно до стилю та концепції каналу начитати ефір-
ну промоційну продукцію (для телебачення і радіо).

Керівник відділу зовнішньої промоції здійснює керівництво 
працівниками підрозділу: спеціалістами зі зв’язків із громадськістю, 
спеціалістами із паблісіті, журналістами, фахівцями інтернет-проєкту. 
Домовляється і контролює процес розміщення (у т. ч. бартерне) зов-
нішньої промопродукції у ЗМІ та на бігбордах, генерує ідеї щодо про-
ведення промоакцій, заходів із налагодження зв’язків із громадськістю. 
Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю розробляє і проводить 
PR-заходи, налагоджує взаємовигідні зв’язки з різними державними та 
приватними структурами щодо взаємопраці й промоційної діяльності 
(проведення промоакцій, квестів, вечірок за участі облич каналу). Спе-
ціаліст із пабліситі домовляється щодо розміщення промоанонсів 
у друковані, інтернет ЗМІ, сітілайти та бігборди на бартерній основі.

Спеціаліст відділу зовнішньої промоції разом із копірайте-
ром створює тексти для зовнішньої промоції, розміщує промоанонси 
в друкованих та інтернет ЗМІ. Фахівець інтернет-проєкту ро-
зробляє та наповнює інтернет-сторінку каналу. Відповідає за контент 
та візуаль ну картинку.

Якщо рекламний відділ працює як окреме агентство, то керівництво 
здійснює керівник рекламної агенції. Він наймає всіх фахівців із про-
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дажу реклами, аналітиків, маркетологів. Якщо цей підрозділ входить 
до структури каналу, то рекламістів, маркетологів та інших праців-
ників із продажу реклами очолює керівник департаменту маркетингу.

Менеджер із продажу реклами знаходить клієнтів — рекла-
модавців, які купують слоти мовлення на каналі для розміщення 
реклами. Спеціалізується, як правило, відповідно до асортименту 
продукції. Наприклад, менеджер із продажу молочної продукції, 
спиртних напоїв, аптечних виробів тощо.

Керівник департаменту маркетингу й аудиторій ке-
рує аналітиками та маркетологами департаменту маркетингу. Ставить 
завдання щодо аналізу та обробки піплметрових та інших маркетинго-
вих досліджень. Планує і контролює проведення маркетингових дослід-
жень. Аналітик відділу маркетингу аналізує рейтингові показники 
телепродукції, переваги аудиторії, розшифровує та оброб ляє показники 
піплметрових досліджень. Розробляє маркетингові дослідження щодо 
виготовлення телепродукції, цільової та потенційної аудиторії.

Маркетолог моніторить і аналізує рейтингові показники теле-
продукції, розшифровує й обробляє показники піплметрових дослід-
жень. На випадок потреби бере участь у розробці та проведенні мар-
кетингових досліджень. Дизайнери відповідають за «одяг» каналу, 
створюють постпродакцію до контенту відповідно до бренду.

Відділ, що розробляє програмну сітку мовлення, розподіляє квоту 
для телетоварів, рекламних та промоблоків, називається програм-
ним. Керівництво цим підрозділом здійснює програмний директор. 
Часто відділ закупівлі товару входить до програмного відділу. Керів-
никам відділу маркетингу, ефірної та зовнішньої промоції, програм-
ному директорові та топменеджерам із закупівлі товару слід плану-
вати і застосовувати стратегічне маркетингове програмування таким 
чином, щоб вони могли дати відповідь на питання, який програмний 
продукт краще придбати, де, як і в яких проміжках часу його розта-
шувати, щоб забезпечити високий рівень глядацької зацікавленості й 
рейтингові показники.

Керівник програмного відділу здійснює керівництво та кон-
троль щодо планування та закупівлі телепродукції, розробки робочої 
та програмної (ефірної) сіток мовлення. Регламентує та контролює 
показ телетоварів, рекламної та промопродукції. Спеціалісти про-
грамного відділу створюють робочу та програмну сітки мовлення. 
Вираховують часові проміжки (слоти мовлення), квотують телеефір 
[392, с. 28]. 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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Топменеджер із закупівлі продукції — здійснює моніторинг 
світового та українського телеринку, аналізує сучасні тенденції про-
дукції і виносить вердикт щодо закупівлі телетовару для каналу. HR 
(англ. Human Resources) — менеджери з управління персоналом 
(колишні працівники відділу кадрів), які наповнюють компанію шта-
том і розподіляють відповідно до бізнес-процесів. 

Для того, щоб структура телеканалу запрацювала в умовах кро-
смедійності, необхідно переглянути стратегічні засади й функціо-
нальні компетентності медіапрацівників. Події останніх років указу-
ють на тенденції втрати до віри до ЗМІ української аудиторії, вона 
перестає дивитися телевізор не тіль ки завдяки появі нових мульти-
медійних ресурсів, — їм набридло спожи ва ти «токсичні» новини, що 
продукуються власниками каналів. Таким чином, свідомість україн-
ських покупців блокує надходження негативної інформації.

За даними соціологічного опитування «КМІС» (Київський 
міжнарод ний інститут соціології) і ОО «Телекритика», 72% українців 
новини споживають із новостійних ресурсів (переважно українських 
каналів) та інтернет-ЗМІ. Тільки 43% дивляться телевізор, 29%  — 
користуються інтернетом, а 6% населення практично не цікавляться 
новинами взагалі [345]. 

Крім того, на думку опитаних респондентів, редакційну політи-
ку українських ЗМІ визначають перш за все їхні власники. 45% 
із них уважають, що більше всього на ЗМІ впливають власники, 
21% — держава, 11% — журналісти і редактори створюють контент 
самі. Тільки 4% респондентів відповіли, що редакційну політику 
визначає, перш за все, суспільство. А 18% не цікавляться цим пи-
танням [346].

Ці тенденції окреслюють подвійні виклики, що стоять перед віт-
чизняними медійниками, зокрема, й телевізійною галуззю. Тому, 
щоб підвищити продуктивність праці за рахунок людських ресурсів, 
необхідно враховувати не тільки раціональні чинники, а й аспек-
ти емоційних складників працівників медіагалузі й орієнтуватися на 
перманентно змінне середовище. Новітні тенденції потребують пере-
гляду ціннісних компетенцій працівників у колективі, зокрема, репо-
зиціонування ролі спеціалістів медійної галузі з вертикальної моделі 
ієрархічних цінностей на горизонтальну. 

За таких умов спеціалісти зі схожим функціоналом обов’язків 
мають зустрічатися, узгоджувати свої дії й відповідати за них. Це 
сприятиме ефективнішому веденню бізнес-процесів й налагодженню 
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комунікації між працівниками, які знаходяться на одному щаблі ор-
ганізаційно-структурних взаємовідношень. Завдяки тому, що ніхто не 
спускатиме їм наказів із верхівки менеджменту, вони будуть більш 
мотивованими, адже самі вирішуватимуть важливі питання для свого 
підприємства.

Багато теоретиків і практиків з тімбілдингу, питань лідерства, 
пси хології та стратегій ефективності бізнес-процесів на підприєм-
ствах пропонують звернутися до нейроменеджменту, нейромаркетин-
гу, емоційного інтелекту як сучасної моделі управління людськими 
ресурсами різних сфер діяльності, зокрема, й медіагалузі. Серед них 
закордонну школу представляють: Р. Бар-Он, К. Бартел, Д. Блок, 
Г. Гарднер, Д. Гоул ман, Р. Докінз, П. Екман, Дж. Майєр, Р. Ріджо, 
Р. Сааведра, П. Сейлові, М. Селігман, М. Ке де Врі, Л. Терман, 
Е. Торндайк, Г. Фрідман, К. Штайнер, В. Штерн; українську: 
Т. Жданова, Н. Кадя, В. Козлова, А. Колібаба та ін. 

Як відомо, Вільгельм Штерн ще в 1912 р. увів поняття IQ — 
intelligence quotient, а психолог Стенфордського університету Льюїс 
Терман розробив тест для визначення коефіцієнту рівня розумового 
розвитку, інтелекту людини [84, с. 14]. 

Українська дослідниця емоційного інтелекту Валерія Козло-
ва повідомляє цікаві факти: «1981 року психологи Г. Фрідман і 
Р. Ріджо довели, що, навіть не застосовуючи вербальні комунікації, 
люди мають здатність впливати на інших емоційно. 2000 р. К. Бартел 
із Нью-Йорського університету й Річард Сааверда — з Мічигансь-
кого здійснили дослідження 70-ти трудових колективів у компаніях 
різних галузей. Вчені дійшли висновку, що після двох годин пере-
бування в одному приміщенні у групи встановлюється спільний — 
поганий або добрий — настрій. Люди впливають одне на одного так, 
що змінюються навіть фізіологічні параметри: через чверть години 
приємної розмови в одній кімнаті у двох співрозмовників виявляють-
ся схожими навіть біоритми, зокрема, пульс [169, с. 15—16]. 

Ці дані свідчать про те, що не тільки раціональні характеристики 
мають бути присутніми в колективі, на різних рівнях ієрархічної 
драбини. Емоційний складник не менш важливий задля створення 
команди, яка здатна досягти вагомих результатів. Це може проявля-
тися у вмінні позитивно реагувати на непрості, часом складні, а іноді 
й стресові ситуації як в колективі, так і поза його межами. Коли лю-
дина не вміє вибудувати свої цінності, правильно визначити й розста-
вити життєві пріоритети, незважаючи на її інтелектуальні здібності, 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ



196

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

часто-густо вона не здатна зрозуміти, як опанувати себе в складних 
обставинах і контролювати свої емоції.

Чи можуть емоції бути розумними? Г. Гарднер провів ряд експе-
риментів, тестувань і дійшов висновку, що тільки одного тесту IQ для 
визначення когнітивних здібностей людини недостатньо. Його модель 
виходить далеко за межі стандартної концепції коефіцієнта розумових 
здібностей шкали інтелекту Стенфорда-Байнета. Він дав визначення 
особистісних розумових здібностей. «Міжособистісний інтелект — це 
здатність розуміти інших людей: що мотивує їх, як вони працюють, 
як працювати у співробітництві з ними. Успішні комерсанти, політи-
ки, викладачі, практикуючі лікарі-консультанти і релігійні лідери, як 
правило, бувають індивідумами з високим рівнем міжособистісного ін-
телекту. Внутрішньоособистісний інтелект… це корелятивна здатність, 
яка направлена всередину людини; здатність створювати точну модель 
самого себе, яка відповідає дійсності, і користуватися цією моделлю, 
щоб успішно діяти в житті» [84, с. 14; 15].

Вперше термін «емоційний інтелект» прозвучав у 1960-их роках, 
а перша спроба його концепту з’явилася 1964 року в праці М. Бел-
дока «Sensitivity to expression of emotional meaning in three models 
of communication» (Чутливість до вираження емоційного значення в 
трьох режимах спілкування), а 1966 року — в праці Б. Лойнера «Емо-
ційний інтелект та емансипація». Один із засновників трансактно го 
аналізу К. Штайнер у 1975 р. розробив і запустив програму тренінгу 
з емоційної грамотності, представлену в його праці «Досягнення емо-
ційної грамотності» [170, с. 23].

1988 року Рувер Бар-Он увів поняття емоційного коефіцієнта - EQ 
(Emo-tional Quotient) на зразок IQ. Теорію EQ (Emotional Quotient) 
розробляли Дж. Майєр — психолог із університету в Нью-Гемпширі 
та П. Сейлові — професор із Йєльського університету. Після виходу 
праці «Емоційний інтелект», науковий світ визнав їх засновниками 
концепції емоційного інтелекту. В своє визначення емоційного інте-
лекту вони включили прийняті Г. Гарднером особистісні розумові 
здібності й розширили їх до п’яти чинників [84, c.16]:

 ▶ знання своїх емоцій (самопізнання) — вміння розпізнавати 
будь-які власні відчуття — дозволяє скеровувати свої рішення від-
повідно до поставленої мети;

 ▶ управління емоціями — вміння керувати емоціями, щоб ті 
не виходили за розумні межі, спокійно ставитися до розчарувань, 
негараздів, невдач;
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 ▶ мотивація для самого себе (самомотивація) — приведення 
емоцій в порядок заради досягнення мети, самоконтроль над емоція-
ми завдяки відкладенню задоволення й пригніченню імпуль сивності;

 ▶ розпізнавання емоцій у інших людях, прояв емпатії, соціаль-
ні сигнали емоційної глухоти; 

 ▶ підтримка взаємовідносин у стосунках з людьми, мистецтво 
вмілого ставлення до чужих емоцій, соціальна компетентність, лідер-
ство, ефективність міжособистісного спілкування.

Д. Блок — психолог із університету штату Каліфорнія в Берк-
лі — провів порівняння двох теоретично чистих типів людей з ви-
соким коефі цієнтом розумових здібностей (IQ) і яскраво вираже-
ним емоційним (EQ) інтелектом. Різниця очевидна не тільки для 
двох типів, але й для представників чоловічої та жіночої статі. Для 
типового представ ника чоловічої статі з високим IQ характерними 
чинниками є широке коло інтелектуальних запитів і здібностей. Він 
амбітний і продуктивний, передбачуваний і впертий, не обтяжує себе 
турботами про себе. Схильний до критики, поводиться як покрови-
тель, вибагливий і стриманий, висловлює незручність від проявів 
емоційних переживань, невиразний, тримається осторонь, емоційно 
урівноважений [84, c. 17].

Навпаки, чоловіки з високим рівнем EQ в соціальному аспекті 
урівноважені, дружні, завжди в гарному настрої, не піддаються стра-
ху і не схильні до тривожних роздумів. Вони обов’язкові стосовно 
людей і початих справ, залюбки беруть на себе відповідальність і 
притримуються етичних принципів, у спілкуванні з іншими добро-
зичливі й турботиливі. Їхнє емоційне життя багате подіями, але у 
відповідних рамках. Вони у злагоді самі з собою, з іншими  людьми 
і суспільством, в якому живуть.

Жінки з високим рівнем IQ впевненні в своєму інтелекті, віль-
но висловлюють свої думки, гарно розбираються в інтелектуаль-
них проблемах й вирізняються широким колом інтелектуальних та 
естетичних потреб. В них є устремління до самоаналізу, вони часто 
впадають у тривогу, страждають відчуттям провини, схильні довго 
обмірковувати і, як правило, не здатні відкрито проявляти свій гнів 
(але висловлюють роздратування непрямим шляхом).

Жінки з високим EQ, навпаки, дуже напористі, відкрито вислов-
люють свої почуття і завжди задоволені собою. Життя для них повне 
сенсів. Вони дружелюбні, товариські й висловлюють свої почуття 
належним чином (і зовсім не в бурхливих вибухах, про які потім 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
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жалкуватимуть), вони гарно долають стреси. Їхні вміння триматися 
в суспільстві дозволяє їм легко налагоджувати стосунки з новими 
людьми; вони задоволені собою, а тому безпосередні, веселі, легко 
піддаються чуттєвим переживанням. Вони не страждають від триво-
ги і почуття провини, не схильні надовго занурюватися у роздуми 
[84, c. 17].

Манфред Ке де Врі досліджував EQ й описав основні відмінності 
людей з високим емоційним потенціалом. Як правило, такі люди 
схильні до стійких міжособистісних відносин, краще здатні мотиву-
вати себе та інших. Вони активні, краще ставляться до стресових си-
туацій і вміють підкорювати гнів. Це — новатори і творці, ефективні 
в лідерстві, спокійні в перманентно-мінливих умовах, перебувають у 
більшій гармонії із самим собою. Мартін Селігман довів, що менед-
жери, які настроєні оптимістично, ефективніші, а їх прибутки вищі 
менеджерів, не схильних до прояву емоцій. Тревіс Бредбері, автор 
книги «Emotional Intelligence z.o.», виділив конкурентні переваги 
емоційного інтелекту. Він наголошує, що 90% провідних топменед-
жерів мають високий EQ. Емоційний інтелект відповідає за 58% про-
дуктивності праці, люди з ви-соким EQ заробляють за рік на $20 
тисяч більше, ніж такі самі співробітники з нижчим EQ [170, c. 22].

Тож, без емоційного потенціалу творчого колективу на медіапід-
приємстві сьогодні не варто говорити про успішний менеджмент. Емо-
ційно компетентні менеджери — це новий рівень керівників медіа-
галузі. Щоб налагодити процес виконання співробітниками певних 
завдань, в колективі має встановитися товаристська, дружня атмос-
фера, що сприятиме генеруванню нових ідей та рішень для їхнього 
подальшого втілення найоптимальнішим шляхом. Вільно висловлю-
ючи свої емоції, не заганяючи переживання в особистий простір, ко-
манда однодумців здатна створити прорив у будь-якій галузі завдяки 
синергійності енергій. Це позитивно впливає на горизонтальні взає-
мовідносини в команді, налаштовує компетентності членів колективу 
таким чином, що кожен намагається проявляти найкращі професійні 
якості й дотримуватися дедлайнів. 

Емоційна компетентність чи, навіть, емоційний капітал керівників 
і членів колективу полягає у вмінні віднайти гармонію раціональ-
них і емоційних станів, застосовувати золоту середину між розумом і 
емоціями, ефективно керувати своїми емоціями, вчасно втамовувати 
негативні установки, що можуть виникнути спонтанно й нашкодити 
міжособистісним стосункам у колективі. Для цього слід пам’ятати, 
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що будь-яка емоція триває лічені хвилини (12 максимум), а, отже, 
бажано почекати, допоки гнів чи інша певна негативна реакція вта-
мується і тільки потім спокійно й зважено приймати рішення й про-
довжувати комунікувати.

Багато теоретиків і практиків пропонують новий перерозподіл ро-
льових функцій медійників. Журналіст Максим Філімонов ділиться 
досвідом об’єднання всіх підрозділів у конвергентну мультимедій-
ну редакцію за принципом «відкритого простору», що дозволяє 
опти мі зувати людські ресурси і збільшити продуктивність контенту 
[126, c. 66]. Англійський мережевий журналіст і консультант із со-
ціальних медіа Пол Бредшоу виділяє нові ролі в редакції: редак-
тор-агрегатор, мобільний журналіст, журналіст-аналітик, мульти-
медіапродюсер, редактор-експерт, редактор спільноти ЗМІ [40].

Перелік професій у сфері менеджменту, які будуть затребувані в 
майбутньому, відрізняється від сучасного і виглядає так:

Тайм-брокер — спеціаліст, який «продає» робочий час праців-
ників, які перебувають у режимі вільного завантаження, тобто управ-
ляючий чужою зайнятістю на відкритому ринку. 

Трендвотчер/форсайтер — спеціаліст, який відслідковує появу 
нових тенденцій у різних галузях економіки, суспільного життя, 
політиці й культурі.

Віртуальний адвокат — спеціаліст із проектування рішень, що до-
зволяють працювати, вчитися і відпочивати у віртуальній реальності.

Корпоративний антрополог — працівник, який відповідає за 
вивчен ня ринків інноваційних продуктів антропологічними метода-
ми (напр., включене спостерігання) і налагодження комунікаційних 
зв’язків компанії з цільовою аудиторією.

Координатор програм розвитку спільнот — спеціаліст, який ор-
ганізовує і підтримує діалог між незалежними командами виробників, 
узгоджує їхню довгострокову мету й загальний образ майбутнього. 

Персональний бренд-менеджер — працівник, який займається 
формуванням персонального іміджу з використанням соціальних ме-
реж та інших публічних майданчиків відповідно до мети й вимог 
замовника.

Менеджер із кроскультурної комунікації — спеціаліст, який су-
проводжує документообіг компанії іноземними мовами і контролює 
ключові сенси (напр., обираючи маркетингові слогани).

Модератор спільнот користувачів — працівник, який організо-
вує онлайн-спільноти, супроводжує діалог із розробниками продук-
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тів компанії для розвитку лінійки продуктів, підтримує їхню лояль-
ність (організовує конкурси тощо). 

Менеджер з управління онлайн-продажами — спеціаліст, який в 
оффлайн-компаніях розробляє механізми просування товарів через 
інтернет, організовує маркетингові компанії в інтернеті, супроводжує 
власні онлайн-магазини компанії або працює з партнерами для по-
кращення сервісу для клієнтів (напр., швидкість доставки).

Проєктувальник індивідуальної фінансової траєкторії — пра-
цівник, який розраховує модель власних інвестицій, що спирають-
ся на заплановані прибутки-витрати, дає рекомендації з планування 
сімейного й особистого бюджету, розвитку кар’єри тощо [102].

До цього переліку варто додати ще спеціаліста з контент-ре-
клами PPC, який має вміти не тільки створювати промо й рекламні 
тексти, просувати інтернет-рекламу, зокрема, контекстну, а бути на 
рівні програміста — знати основи юзабіліті сайту, підбирати семан-
тику для реклами, розуміти, як працювати з такими інструментами 
аналітики, як Google Analytics, Google Adwords, Google Key Planner, 
Google Adwords, Google Tag Manager, знати, як налаштовувати й 
таргетувати рекламу в Google, планувати рекламний бюджет і підра-
ховувати коефіцієнт повернення інвестицій — ROI [293].

Ґроузхакер — це ще один «гібрид маркетолога і програміста», — 
стверджує Раян Голідей у книзі «Маркетинг майбутнього…» До його 
компетенцій належать не тільки як знайти клієнтів на певний про-
дукт, а й вирахувати А/В тестування, цільові сторінки, віральність, 
продуктивність мейлрозсилки, протокол Open Graph тощо [76]. 

Тобто, топменеджерам, HR-директорам та іншим спеціалістам 
медіа галузі нового покоління слід не тільки орієнтуватися на новіт-
ні технології й сучасні IT-тренди, а й залучати спеціалістів такого 
рівня, які б конвертували свої знання в прибуток, були конвергент-
ними креативно-технологічними працівниками. Адже такі доволі мо-
лоді компанії, як FB, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapshat та ін. 
створювалися практично без навичок і ресурсів, але за допомогою 
нових креативно-технологічних спеціалістів на кшталт ґроузхакерів, 
за кілька років стали лідерами галузей та досягли значних прибутків. 

Задля оптимізації бізнес-процесів на українських телепідприєм-
ствах пропонується модель управління працівників медійної галузі 
з урахуванням репозиціонування і можливості переходу до конвер-
гентної редакції. Перше на що необхідно звернути увагу — це за-
лучення висококваліфікованих креативно-технологічних спеціалістів 
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розумової праці як одного з основних ресурсів телекомпанії. На наше 
переконання, будь-яка високоінтелектуальна праця з роками може 
перетворитися на механічну, наприклад, коли кажуть журналіст або 
копірайтер «виписався». Працівникам розумової праці, щоб не за-
циклюватися на чомусь одному, треба вміти «переключатися» між 
різноманітними операціями бізнес-процесів на виробництві. Конвер-
генція підштовхує журналістів до багатофункціональності, багаторів-
невості. Сьогодні підростає нове покоління центеніалів (Z), яким 
рівні багатоваріантності до снаги [434, с. 9.]. 

Пропонуємо розглянути точково-спіральну модель управ-
ління людськими ресурсами (рис. 2.8.), яка сприятиме мотива-
ції та стиму лю ванню їхнього постійного розвитку на робочому місці. 
Точковість визначається наявністю однотипних із організації ви-
робництва груп (як хор ділиться на партії: сопрано, альти, тено-
ри, баси), де за кожним спе ціалістом закріплені ролі — певне місце 
й обов’язки. Спіральність означає незацикленість спеціалістів у 
процесі створення товару, уміння швидко та кваліфіковано переклю-
чатися між різними ділянками та бізнес-процесами на виробництві, 
постійно розвиватися за рахунок упроваджен ня нових технологій, 
отримуючи при цьому нові знання і досвід [434, с. 10]. 

рис. 2.8. Точково-спіральна модель управління людськими ресурсами

Ця модель передбачає створення груп у колективі, які будуть 
займатися схожими функціями всередині кожного осередка коман-
ди. Наприклад, у групі новинної журналістики буде задіяна пев-
на кількість ведучих ефіру, виїзних журналістів, випускових ре-
дакторів, літературних редакторів (можуть змінюватися залежно 
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від поставлених завдань і людських ресурсів). Друга група буде 
сформована з виїзних операторів, відеоінженерів, звукооператорів, 
асистентів режисера. Усі вони протягом певного часу (залежно від 
кількості людських ресурсів і часу) будуть мінятися ролями, займа-
ючись діапазоном названих професій. Це надасть їхній роботі ди-
наміки, імпровізаційності, перманентного розвитку. Здорова конку-
ренція, коли кожен спеціаліст намагається бути кращим від інших 
у групі — гарний стимул для підвищення продуктивності праці й 
вирівнювання ціннісного контексту. Подібних груп може бути стіль-
ки, скільки необхідно для виробництва телепродукту. Назва поса-
ди має відповідати місії, покладеній на співробітника. Це можуть 
бути названі спеціалізації. Керувати групами і бізнес-процесами буде 
мультимедіапродюсер (свого роду диригент) застосовуючи, зокрема, 
і весь потенціал емоційного інтелекту.

Точково-спіральна модель була втілена у виробничо-навчаль-
ний процес 3 курсу спеціальності «Журналістика» в Інституті жур-
налістики КНУ імені Тараса Шевченка в першому семестрі 2015 
р. Результатом стало збільшення продуктивності праці на 25%. За 
один семестр було виготовлено 10 інформаційних програм «ІЖ-TV» 
замість запланованих восьми. Усі студенти виявились настільки мо-
тивованими й орієнтованими на кінцевий результат, що був підвище-
ний загальний рівень успішності [434, с. 10.].

Стимулювати роботу потрібно не тільки матеріальними ресурса-
ми, соціальними пакетами, а й завдяки емоційному капіталу, що 
передбачає правильно поставлені завдання, плани, котрі члени ко-
лективу мають вирішувати разом, переживати за доручену справу як 
за власну, працюючи на кінцевий результат компанії. 

Таким чином, точково-спіральна модель управління спеціаліста-
ми медіасфери здатна допомогти у вирішенні проблем підвищен-
ня продуктивності праці та зниження фінансових ризиків стосов-
но управління людськими ресурсами. Репозиціонуючи спеціаліста 
медіагалузі в мультимедійного й залучаючи працівників інтелекту-
альної праці, українські менеджери знайдуть можливість м’якого пе-
реходу до конвергентної редакції (у разі потреби) та зможуть легше 
подолати подвійні виклики, що стоять перед ними.
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Завдяки стратегічному плануванню відповідно до бренду, місії на 
медіаринку, телекомпанії можуть ефективно розвиватися й укріплю-
вати свої позиції на ринку навіть всупереч численним перманентним 
викликам медіа-середовища. На підставі аналізу специфіки медіапла-
нування теоретиків і практиків менеджменту розроблено й запропо-
новано нові етапи створення стратегічного плану телепідприємства 
відповідно до програмної концепції телекомпанії, реалізації плану й 
контролю діяльності.

Прокласти правильний шлях телеорганізація може завдяки вміло 
розробленій дорожній карті на основі аналітичних даних щодо піпл-
метрових та інших досліджень аудиторії, а також завдяки стратегіч-
ному маркетинговому інструменту, що знаходиться на перетині трьох 
«С» — company, customers, competitors. Дослідження теоретичних 
концептів програмної стратегії медіаорганізації щодо інтеграції трьох 
«С» дозволило доповнити реалізацію плану завдяки таким чинни-
кам, як виробництво товарів (commodity), налагодження контактів 
(contacts), захоплення ринку (capture), контролю діяльності за вер-
тикаллю, горизонталлю та фінансових показників. 

Для спрощення й стандартизації підходів щодо розробки стратегіч-
ного плану телепідприємства пропонується інтегрувати ці складники 
в єдиний актив таким чином, що для створення стратегічного плану 
компанії необхідно звернутися до аналізу 7 «С» з точки зору 5 «Р».

Щоб отримати ліцензію на мовлення й спрогнозувати ефективність 
бізнес-процесів, телепідприємствам потрібні вихідні дані стосовно ве-
дення бізнесу, що відображаються в бізнес-плані. На основі деталь-
ного аналізу різних концепцій бізнес-шкіл нам вдалося доповнити й 
удосконалити концептуальний підхід О. Геращенка щодо створення 
бізнес-плану, що складається із загальної характеристики й опису 
команди проекту, комерційного аналізу, виробничого, фінансового, 
економічного аналізу і ризиків. Це втілено у створеному нами біз-
нес-плані креативного Hub-простору «HoriZon».

Сьогодні новий телевізійний продукт не стане успішним, якщо не 
буде корисним, зручним, інтуїтивно зрозумілим, простим і, водночас, 
приваб ливим. Відеоконтент нині теж наділений великими привілея-
ми, хоча, за нашими дослідженнями, він обіймає лише третю схо-
динку у ранжуванні різних варіантів контенту, а саме — 23,9%, тоді 
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як мультимедійний контент бажають переглядати 68,1% реципієнтів. 
Проте, якщо врахувати, що відеоконтент теж присутній у мульти-
медійному контенті, тоді стають зрозумілими переваги респондентів 
у виборі пріоритетів відео.

Стає очевидним, що жоден ЗМІ сьогодні не може обійтися без 
відеоконтенту, тому телевізійникам вкрай необхідно врахувати кон-
курентні переваги відеоконтенту й бізнес-процеси на телебаченні 
вибудовувати відповідно до цінностей споживачів, щоб знизити ри-
зики запуску невдалих товарів. Телевиробникам варто завдяки сем-
плінговим інструментам вдало розміщувати відеоконтент на різних 
інтер нет-майданчиках, у т.ч. сайтах, YouTube, соціальних мережах. 
Тому доцільно екстраполювати термін UX — User Experience — на 
мультимедійну платформу споживання, адже завдяки цьому теле-
компанії можуть отримувати фідбековий зв’язок від користувачів, 
просьюмерів, забезпечити віральність контенту, а значить, збільшити 
вірогідність диверсифікації прибутків.

Відповідно до проведеного аналізу й узагальнення концепцій те-
оретиків щодо класифікації медіаконтенту нам вдалося детальніше 
структурувати типи контенту, що були розроблені В. Садівничим.

Дослідження явища «екологічних» парамерів медіапростору на 
основі висновків багатьох науковців дало змогу обґрунтувати такі 
тенденції: глобалізація інформації через відцифрування всіх анало-
гових та паперових носіїв; поглиблення конкуренції між традиційни-
ми та інтернет-ЗМІ; активізація впливу рекламних носіїв на реальні 
часово-просторові комунікації; форсування процесу індустрії теле-
присутності, яка з роками перетворюватиметься на мистецтво теле-
присутності; поглиблення відстані між якісним зображенням і live 
картинкою «шокової терапії».

Завдяки проаналізованим і узагальненим джерелам, зокрема, пі-
плметровим дослідженням протягом останніх 16 років та статистич-
ним даним ресурсу Socialblade вдалося з’ясувати, що відбувається 
поступове перетікання аудиторії в інтернет, зокрема, на відеохостинг 
YouTube відповідно до таких чинників: втомленість споживачів від 
«токсичних» новин, невідповідність якості телепродуктів прогресу 
новітніх технологій, цифровізації ефіру, мультимедійності ресурсів 
людському чиннику. Відповідно до цього відбувається гальмуван-
ня процесів впровадження у виробництво новітніх тенденцій через 
повільність навчання, занадто молодий вік менеджменту, якому бра-
кує досвіду, через це знижується якість телепродукції.
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Детально проаналізовано стратегічні засади програмної політики 
телемовців відповідно до кон’юнктури медіаринку. Необхідно визна-
читись щодо питань прибутковості чи збитковості товару, у тому чис-
лі й завдяки матриці частки зростання продукту. Якщо товарну лінію 
розташувати у матриці, можна зрозуміти, якою із них вона є: «здо-
ровою», «не совсім здоровою» чи «хворою». Для кращого розуміння 
терміносистеми класифікації чинників товарної лінії ми пропонуємо 
змінити її на більш зручну і логічну. Вислів «дійна корова» – промо-
вистий, тому його можна залишити, а решту — адаптувати в один ло-
гічний ланцюжок. Замість «зірок» краще вживати леви, бо «левова» 
частка є найбільшою. «Собаки» можуть стати «слабкими» «вівця-
ми». «Знаки питання» — «хамелеонами», які змінюють свій колір і 
розмір за відповідних обставин і потребують постійного відновлення. 

Досліджено й узагальнено різні етапи й стадії життєвого циклу 
товару (ЖЦТ). За допомогою різноманітних маркетингових дослід-
жень, зокрема, піплметрових, тестування, фокус-групових, телемов-
ці мають можливість досліджувати стан конкурентоспроможності то-
вару на різних стадіях ЖЦТ.

Аналіз ролі бренду для медіасередовища, вартості брендових і 
небрендових чинників дав підстави виокремити й детальніше струк-
турувати методи визначення вартості бренда («брендові», «небрен-
дові», експертні оцінки, темпи падіння і зростання прибутків, оцінки 
декількох параметрів репутації телекомпанії за такими показниками 
як охоплення аудиторії, частка, план). Задля правильного оцінюван-
ня ефективності бренду й чіткого відмежування бренд-чинників від 
інших нематеріальних активів компаній пропонується модель визна-
чення вартості та ефективності медіабренду крізь призму  взаємодії 
маркетингових комунікацій.

Інтегровані комунікації зі зворотним зв’язком лежать в основі 
задоволення потреб споживачів, що робить зусилля менеджерів те-
лепідприємств об’ємнішими та привабливішими для глядачів, аніж 
продажі. Небрендові чинники товару, такі як позиціонування, про-
дажі, обумовлені якістю, ціною та дистрибуцією, можуть спричинити 
як зростання обсягів продажів товару, так і змістити його на неви-
гідні позиції.

Завдяки детальному аналізу цінностей і мотивацій споживача 
вдалося обґрунтувати доцільність використання таких інструментів, 
як таргетинг (англ. target — ціль), що дозволяє виокремлювати, 
деталізувати цільову аудиторію (ЦА), а також карти емпатії, три-

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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гери. Щоб ці ресурси стати гарним капіталовкаденням у розвиток 
медіакомпаній у майбутньому, необхідно звернутися до психології, 
нейроменеджменту, зокрема, звичок і реакцій реципієнта на певну 
ситуацію чи повідомлення, на те, як вони обробляють інформацію в 
свідомості.

Для цього пропонується нова модель створення крос-медій-
ного товару, що має конкурентні переваги, монетизує контент, 
сприяє закріпленню корисних звичок споживачів і слугуватиме зро-
станню «життєвого циклу клієнта» CLTV. Ця модель відповідає 
критерію зручності у використанні (usability) й дорівнює сумі С= 
(C1+C2+C3) помножених на ID й IR. Формула підійде для виготов-
лення різножанрового мультимедійного контенту: інформаційного, 
аналітичного, художньо-публіцистичного продуктів для телебачення, 
радіо, інтернету, друкованих ЗМІ.

Проаналізовано різницю між спеціалістами фізичної й розумо-
вої праці на телепідприємстві. Запропоновані шляхи виходу теле-
компаній із кризових ситуацій завдяки застосуванню дій кризового 
менеджменту, що полягає в наступному: економіка знань стає новим 
ефективним ресурсом, а це означає, що кожен працівник як фізич-
ної, так і розумової праці на медіапідприємстві має вміти перманент-
но вчитися й перенавчатися; менеджери телеіндустрії мають засвоїти 
змодельовані нами уміння, навички й застосовувати запропо-нова-
ний комплекс заходів щодо виходу з кризової ситуації відповідно до 
стратегії саморозвитку, залучення, прогнозування; необхідний пере-
гляд ціннісних компетенцій працівників у колективі, зокрема, репо-
зиціонування ролі спеціалістів медійної галузі з вертикальної моделі 
ієрархічних цінностей на горизонтальну.

Обґрунтована доцільність використання на медіапідприємствах 
новітніх стратегій побудови ефективних бізнес-процесів і запропоно-
вана нова модель бізнес-процесу виробництва медіатовару, 
в основі якої лежить комплекс маркетингмікс «4P» й до якої входять: 
розробка товару (зокрема, на основі TEST U), визначення ЦА (на 
основі медіадосліджень), створення товару завдяки чинникам ЖЦТ 
(в т.ч., модель кросмедійного товару) та матриці частки зростан-
ня продукту, мерчандайзинг, просування й організаційно-кадрова 
структура (в т.ч., точково-спіральна модель). Це надасть виробни-
кам розуміння потреб споживачів, урівноважить попит і пропозицію, 
створить умови для виготовлення якісних товарів і послуг, а також 
правильного розміщення не тільки на «полицях» телевізорів, а й на 
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інших брендових полицях, семплінгових майданчиках та маркетин-
гових сервісах. 

Організаційно-кадрова структура колективу вибудовується на за-
са дах тімбілдингу, моделей лідерства, психології, нейроменеджмен-
ту, нейромаркетингу, емоційного інтелекту як сучасної моделі 
управління людськими ресурсами різних сфер діяльності, зокрема, 
й медіагалузі. Задля оптимізації бізнес-процесів на українських те-
лепідприємствах пропонується нова точково-спіральна модель 
управління працівників медійної галузі з урахуванням репози-
ціонування і можливості переходу до конвергентної редакції. 

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ НА ТЕЛЕПІДПРИЄМСТВІ
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РОЗДІЛ 3.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

3.1. Трансформації мерчандайзингової
й комунікаційної політики

Для телепідприємства велике значення має не тільки вдале засто сування 
видів і стратегій програмування телевізійного ефіру, а й успіш не медіапла-
нування, що передбачає створення медіапланів, удоско налення парадиг-
ми потоку мовлення (у т. ч. рекламних, промо-бло ків) та застосування 
ефективних концепцій телевізійних перерв (у т.ч. програмних, рекламних, 
промоційних). Знання цих параметрів допоможе телемовцям вийти за межі 
маскультовості телевізійної парадигми: вони навчаться ефективно керувати 
мотиваційними перевагами споживачів, адекватно застосовувати стратегії 
перетікання аудиторії, краще розуміти потреби рекламодавців [375, с. 132].

Щоб справити найкраще враження на глядача і підштовхнути його 
придбати товар, програмний та маркетинг-директори мають майстер-
но запланувати, розташувати та врахувати перерви телепродукту. 
Програмування та планування телеефіру як гра в шахи, де потрібно 
вміти обрати релевантний хід, застосовуючи певний вид та стратегію.

Питання мерчандайзингу по-різному висвітлювались і трактувались 
у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Ці проблеми переваж-
но вивчали економісти-практики, які займалися роздрібною торгівлею: 
А. Веллхофр, Кіра і Рубен Канаян, Жан-Еміль Массон, К. Роберт, 
М. Стайєр, С. Флоттман, М. Шмідт. Серед українських учених знач-
ний внесок в оцінювання мерчандайзингової діяльності магазину з 
орієнтацією на задоволення потреб потенційних споживачів зробили 
Т. Башук, В. Божкова, М. Котляренко, Т. Лук’янець та інші.

Американська асоціація маркетингу (АМА) визначає мерчандай-
зинг як «планування і контроль маркетингу окремого продавця за ча-
сом, місцем, ціною і кількістю товару, що найоптимальніше відповідає 
маркетинговим завданням бізнесу» [418].

Мерчандайзинг (англ. merchandising — мистецтво продавати, ко-
мерційне планування виробництва, розповсюдження) в телевізійній 
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індустрії — комплексний підхід до стратегічного планування теле-
ефіру та застосування оптимально послідовних дій із програмування, 
розповсюдження та реалізації (тобто розташування телепродуктів) 
з метою залучення споживачів до здійснення покупки [375, с. 132]. 

Розвиткові мерчандайзингу на телебаченні сприяють такі об’єк-
тивні причини: 

 ▶ зміна пріоритетів купівельної мотивації споживачів;
 ▶ конвергентна взаємодія маркетингових комунікацій;
 ▶ оптимізація планування й програмування телеефіру; 
 ▶ еволюція видів і стратегій програмування ефіру [375, с. 132].

Стосовно змін пріоритетів купівельної мотивації глядачів, варто 
зазначити, що нинішній споживач у зв’язку зі стрімким розвитком 
новітніх технологій, зокрема, інтернету, дедалі більше бажає влас-
норуч обирати телепродукт, впритул до особистісного формування 
сітки мовлення. Якщо таких змін не відбудеться найближчим часом, 
є загроза перетікання телевізійної аудиторії в інтернет. 

Окрім процесу інтеграції маркетингових комунікацій (МК), 
нові трансформації медійного середовища все чіткіше й послідовні-
ше окреслюють конвергентну ситуацію МК. Нині арсенал засобів 
маркетингових комунікацій треба удосконалювати й розширювати, 
тому що вчорашні найуживаніші інструменти ATL і BTL-реклами 
сьогодні неефективні. Частіше купівля телетовару стає спонтанною, 
імпульсивною, глядач відверто зепінгує каналами і всі заплановані 
рекламні й промозаходи зі стимулювання споживача (у т.ч. інтерак-
тивні) можуть не виправдатися, не мати успіху [375, с. 133].

Оптимізація планування телеефіру має відбуватися паралельно з 
покращенням програмування ефіру й врахуванням сучасних тенден-
цій розвитку новітніх технологій. Необхідні додаткові маркетингові 
дослідження стосовно ефективності використання рекламних перерв, 
промоції, інтерактивних заходів, контенту телепродукції.

Еволюція видів і стратегій телевізійного програмування ефіру 
з кожним роком стає помітнішою та актуальнішою. Так, стратегія 
«безшовного» програмування нині набрала небачених обертів серед 
телеканалів першої найрейтинговішої «шістки» за піплметровими 
вимірюваннями — «Інтер», «1+1», «СТБ», «Новий канал», «IСTV», 
«Україна» — і можна констатувати, що вона стала одним із ключо-
вих видів програмування [375, с. 133].

Ці причини сприяють формуванню нових тенденцій та умов ро-
звитку медіапланування та мерчандайзингу на телебаченні. Для ба-

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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жаного результату й оптимізації взаємодії суб’єктів медіаринку необ-
хідно запроваджувати такий комплекс заходів [375, с. 133]: 

а) для виробника — виготовлення «потрібного» товару завдяки 
розширенню спектру маркетингових досліджень;

б) для продавця — оптимізація планування й програмування телеефіру;
в) для споживача — удосконалення (полегшення) принципу вибору товару.
Мерчандайзинг на телебаченні виконує такі фунції: відповідає за 

формування й закупівлю асортименту телепродукції завдяки враху-
ванню потреб цільової аудиторії і відображенню в сітці мовлення; 
сприяє вдосконаленню планування й програмування ефіру; допома-
гає оптимізації розташування телепродуктів, рекламних та промопе-
рерв; забезпечує рівень рентабельності товару [375, с. 134].

Зупинимось конкретніше на кожній із функцій. У кожного те-
леканалу свій підхід до формування видів телепродукції. Критерії 
відбору відповідних товарів та послуг залежатимуть від багатьох 
чинників: ліцензії на мовлення, статусу телемовця (загальнонаціо-
нальний, державний, регіональний, суспільний), форми власності, 
частки телемовця на медіаринку, величини покриття телесигналом 
території України тощо. І хоча статею 5 «Закону України «Про те-
лебачення і радіомовлення» передбачено, що «телеорганізація неза-
лежна у визначенні змісту програм і передач», відповідний підхід у 
формуванні асортименту продукції має значення. Якщо телеканал 
має статус державного мовця, то слід дотримуватись певних пра-
вил: оперативно інформувати телеглядачів про суспільно-політичні 
та інші події в Україні і за кордоном, створювати та розповсюджу-
вати економічні, публіцистичні, культурно-освітні, медико-гігієнічні, 
художні, навчальні, розважальні, спортивні програми, а також про-
грами для дітей та юнацтва [272]. 

Статус загальнонаціонального мовця мають майже всі найрейтин-
говіші телеканали України, тому що обумовлена територія мовлення 
має охоплювати «не менше, ніж дві третини населення із кожної з 
областей України». Основними вимогами програмної концепції мов-
лення каналу загальнонаціонального статусу є формування інформа-
ційно-аналітичних, публіцистичних, культурно-мистецьких, науко-
во-просвітницьких та розважальних передач [272]. 

Таким чином, під час формування контенту мовлення й закупівлі 
асортименту телепродукції, насамперед, необхідно керуватись Зако-
ном України «Про телебачення і радіомовлення», а також брати до 
уваги концепцію архівації та управління запасами задля досягнення 
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рентабельності процесу товарообміну. Далі, відповідно до концеп-
ції мовлення та іміджевих характеристик телевиробника, потрібно 
враховувати потреби цільової аудиторії і забезпечити мотивацію для 
потенційної, а отже створити чи придбати такі товари, що якнайкра-
ще відповідатимуть смакам та уподобанням споживачів [375, с. 134]. 

Ефективність процесу закупівлі телепродукції краще відстежува-
ти восени, коли всі українські телеканали розпочинають новий сезон. 
Це період, коли кожна телекомпанія намагається отримати макси-
мальний прибуток від продажу придбаних телепродуктів. Це час, 
коли глядачі й експерти можуть оцінити  якість нового товару.

Аналітики відділу закупівлі на чолі з керівником, після моніто-
рингу сучасних тенденцій виготовлення телепродукції на світовому 
медіаринку, мають визначитись із закупівлею товарів для цільової 
аудиторії свого телеканалу.

Від початку 2000-их українські телемовці купують імпортний 
продукт безпосередньо у голлівудських мейджерів у Каннах, а не у 
російських дистриб’юторів, як раніше. У 2001 р. телеканали «Інтер» 
та «Студія 1+1» почали виходити на міжнародний ринок без посе-
редників і купувати програмні продукти в голлівудських мейджерів. 
З 2003 р. конкурентоспроможними стали й інші телеканали України, 
такі як «Новий» та «ІСТV», «СТБ» [375, с. 134].

Основною тенденцією програмної політики українських телеканалів 
першої «шістки» за останні кілька років є заповнення праймової ліній-
ки моделлю іноземних форматів, переважно розважального характеру 
та реаліті. Вони є затребуваними не тільки у Великобританії чи Амери-
ці, а й в Україні. Через надто швидку зміну пріоритетів, смаків, уподо-
бань споживацьких мотивів український глядач щороку прагне нового 
якісного контенту, а це потребує від менеджменту додаткових витрат на 
виробництво, впровадження новітних технологій, створення інновацій-
них продакш-компаній на кшталт «індахауз» [375, с. 134].

Придбані формати іноземного виробництва, такі як «Х-фактор» (ви-
робник СТБ, формат англійської компанії «Fremantle Media»), «Холос-
тяк» (виробник СТБ, формат американського проекту «Warner Bros. 
International Television»), «Фермер шукає дружину» (виробник 
СТБ, формат The Farmer Wants a Wife компанії «Fremantle Media»), 
«Майстер-шеф» (виробник СТБ, формат британського продакшну 
«Shine Старт» [168], як доводить практика, є одним із найекономіч-
ніших та найефективніших способів залучення глядацької аудиторії 
в ключові слоти мовлення. Вони інтегрують українського споживача 
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у певні умови життя, нав’язують можливі правила проживання, до-
помагають розв’язувати багато життєвих проблем. У таких форматах 
залучені всі менеджерсько-маркетингові стратегії, прораховані всі 
рейтингові показники для успішного старту і прибуткового існування 
телемовців на медіаринку [375, с. 134].

«На українському телеринку панує жорстка конкуренція, за якої 
кожен прагне не пустити свого конкурента в заявлену нішу або не до-
зволити йому придбати певний контент шляхом значного завищення 
ціни, — констатує генеральний директор каналу «М1» Валентин Ко-
валь стосовно нинішньої закупівлі товару українським топменед-
жментом. «Оголошені хоча б за місяць-півтора плани можуть узагалі 
не здійснитися, тому що в когось завжди більше грошей або більше 
бажання зайти в нішу, заявлену тобою, будь-якою ціною, аби лиш 
тебе туди не пустити», — впевнений він. За його словами, таке се-
редовище все менше нагадує ринок, який має будуватися на балансі 
інтересів і можливостей як телеканалів, так і глядачів [414].

Всі придбані програми мають відображати загальну позицію теле-
каналу шляхом координації з програмним директором, його редак-
цією та керівництвом. Спосіб, за допомогою якого програмна продук-
ція утворює сітку мовлення, також важливий для керівника відділу 
маркетингу. Наприклад, трансляція художніх фільмів планується 
спільно зі службою програмної редакції та реклами у найефективні-
ших комбінаціях для телеканалу. Під час формування сітки мовлен-
ня важливими є питання використання матеріалів для самореклами, 
а також визначення проміжків часу (слотів), необхідних для просу-
вання програми від моменту її виробництва до виходу в ефір. 

Удосконаленню планування й програмування ефіру сприятиме вір-
но сформована сітка мовлення, що відображатиме всі види й стра-
тегії програмного планування та розташування телепродуктів. Один 
із ключових аспектів процесу мерчандайзингу передбачає послідовне 
впровадження різноманітних видів і стратегій програмування, що ста-
не запорукою успіху обсягів продажу товару. Насамперед, це страте-
гія програмного маневрування, що дозволить застосовувати одночасно 
різні види програмування й обирати оптимальний варіант залежно від 
ситуації. Це буде ефективним тоді, коли виникає необхідність миттєво-
го реагування на мінливу ситуацію рейтингових показників телемовців 
та потенційних змін у стратегічних діях конкурентів [146 c. 158].

Мерчандайзингова політика послідовного програмування полягає 
у формуванні сітки мовлення так, щоб телепродукти, що йдуть один 
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за одним, були схожими за типом споживача й різко не відрізнялися. 
Мерчандайзингова стратегія контрпрограмування (зведена таблиця 
всіх каналів, з якої видно, де перетинаються фільми з фільмами, 
серіали з серіалами, розважальні програми з розважальними про-
грамами тощо), буде запорукою успіху вдалого програмування тоді, 
коли необхідно уникнути помилок послідовного програмування. Така 
ситуація може виникнути тоді, коли всі телеканали, наприклад, у 
праймтайм показують подібні продукти, три телекомпанії конкуру-
ють між собою за один сегмент аудиторії тощо [375, с. 135].

Ефективною стратегією мерчандайзингу буде й безшовний перехід 
програмування ефіру (seamless transition), коли продукти йдуть по-
спіль, а між ними не розташовують ні рекламні, ні промоблоки, щоб 
глядач не вдався до перемикання.

Однією із ключових функцій мерчандайзингу є досконале розта-
шування телепродуктів, рекламних, промоперерв та перманентна оп-
тимізація цього процесу. Унікальна структура для будь-якого теле-
мовця: на початку і в кінці кожного промоблоку давати посилання 
іміджу телеканалу, зокрема, й у інтерактивах.

Недбале медіапланування промоблоків, зокрема, промоціонування 
великої кількості телепродуктів (чим більше продуктів проcуває теле-
канал, тим гірше глядач їх запам’ятовує) теж може завдати шкоди про-
грамним стратегіям відносно лояльності споживача. Треба прийняти 
рі шення, які товари взагалі не промоціонувати, а на які звернути осо-
бливу увагу й виготовити більше тизерів, наприклад. Краще, щоб про-
мороликів було не більше десяти-дванадцяти протягом тижня. Заплано-
вані продукти мають транслюватись у слотах мовлення за подібністю і 
розташовуватись ближче до показу. Тобто, якщо програма виходить у 
суботу о 19:00 і закінчується о 23:00, то починати промоціонувати необ-
хідно у четвер у слотах мовлення з 18:00 до 23:30 [375, с. 135].

Законом України «Про рекламу» передбачено не робити інтерва лу 
між інформаційними програмами і продуктами, що тривають 30 хви лин. 
Розважальний контент дозволяється переривати один раз на годину. 
В результаті український глядач споживає 12-хвилинні реклам ні бло-
ки щогодини [270]. Це дуже його втомлює, спонукає до зепінгування 
і втрати лояльності й довіри до телемовця.

У розвинених країнах такої тривалої рекламної перерви не існує. 
У США — чотири перерви на годину, в Росії рекламні блоки обме-
жені за тривалістю (п’ять хвилин  вдень і вісім — вночі) і дозво-
ляється від двох до п’яти рекламних блоків на годину. «Така система, 
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коли реклам ні блоки коротші, але йдуть частіше, є досить привабливою 
й для українського медіаринку. Рекламна перерва має тривати три або 
чотири хвилини, щоб глядач не встиг емоційно відійти від того контенту, 
який із задоволенням дивився, — вважає екс керівник сейлз-хауза те-
левізійного медіахолдингу StarLightMedia Андрій Партика» [68].

Оптимізувати процес рекламних та промоперерв допоможе де-
монстрація промоції на початку рекламних блоків, особливо тизер-
ної про дукції. Маркетингові дослідження доводять вигідність такої 
по зиції. Завдяки тизерам і реклама стає привабливішою для спо-
живача. Цю інформацію топменеджмент отримує з піплметрових 
вимірювань, замовивши додатково дослідження рекламних блоків та 
промо перерв.

Мерчандайзинг допоможе забезпечити і рівень рентабельності то-
вару. Це, насамперед, вміле управління архівними запасами телепро-
дукції. Нагадаємо, що рентабельність комплексно відображає ступінь 
ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ре-
сурсів. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення 
прибутку до активів, ресурсів чи потоків, що її формують [286].

Капіталізацію контенту забезпечать заходи зі стимулювання спо-
живачів, знаходження нових можливостей щодо оформлення упаков-
ки, додаткових послуг, розробки нових стратегій у промоціонуванні 
та позиціонуванні товару. Варіанти репозиціонування товару мож-
ливі, але застосовувати їх треба вкрай обережно через вірогідність 
втрати потенційних споживачів.

Телеканали мають створити необхідні умови для запису телевізій-
ної продукції на відповідний носій та архівації товару для подаль-
шого користування. Це стосується товарів одноразового вжитку, 
зокрема, продуктів і послуг інформаційного мовлення, художніх, 
документальних, художньо-публіцистичних фільмів, токшоу тощо.

Процес продажу товару на телебаченні починається зі знаход-
ження адекватного рекламодавця у відповідний слот мовлення (на-
приклад, дитячі підгузки будуть вмотивовані у дитячій програмі, а 
мінеральна вода — у спортивній тощо) і закінчується підписанням 
уго ди стосовно наданих умов і послуг. Менеджери з продажу рекла-
ми віч-на-віч зустрічаються з рекламодавцями і домовляються стосов-
но остаточної вартості товару і пункту рейтингу у відповідному слоті 
мовлення. Цінова політика безпосередньо залежатиме від якості то-
вару, наданих гарантій та послуг. На основі угоди й затвердженого 
медіаплану сторони обговорюють гарантії виконання наданих послуг, 



215

домовляються стосовно остаточної вартості товару й затверджують 
час виходу у відповідному слоті сітки мовлення [375, с. 136]. 

На цьому етапі стане зрозуміло, наскільки сукупність вражень 
глядачів від промоції і реклами товару збігаються із сукупністю 
очікувань телемовців стосовно високих показників частки та рейтин-
гу продукту. Коригування, зокрема, підвищення ціни на товар, мож-
ливе на випадок додаткового ефіру чи повтору, що закріплюється 
додатковою угодою та наданням додаткових послуг [375, с. 136].

Отже, завдяки застосуванню відповідних видів, стратегій плану-
вання та програмування ефіру телемовці можуть утримувати гляда-
цьку аудиторію біля екранів і підвищувати свої рейтингові показ-
ники. Це досягається за допомогою таких стратегій програмування, 
як контрпрограмування, маневрування, безшовне програмування, в 
результаті яких телеканали змагаються не просто за цільову ауди-
торію, а за свій сегмент глядачів. Економічні виклики останніх років 
не тільки ускладнюють конкурентну боротьбу на медіаринку, а й від-
кривають нові можливості телемовцям для забезпечення монетизації 
контенту. Щоб не виникло загрози перетікання телевізійної аудиторії 
в інтернет, краще забезпечити мотивацію споживацьких переваг та-
ким чином, щоб глядач мав змогу особистісного втручання у форму-
вання сітки мовлення [375, с. 136]. 

Для здійснення ефективної діяльності, керівники програмних 
департаментів мають враховувати мотиви та принципи формування 
сітки мовлення. Цей процес має назву стратегічний менеджмент. Він 
включає в себе всі компоненти, напрямки діяльності й управління в 
цілому, його мета — ефективне розміщення ресурсів телеканалу для 
досягнення цільового ринку. Для цього керівник разом із працівни-
ками програмного відділу мають досконало знати всю продукцію як 
свого телепідприємства, так і найближчих конкурентів. 

 Телеканал «1+1» здійснює мовлення з вересня 1995 р., а з 2004 — 
обсяг збільшився до 24 годин на добу. Це надало колективу мож-
ливість творчого розвитку та удосконалення програмної сітки мов-
лення. Конкурентна боротьба на українському медіаринку впродовж 
останніх років призвела до репозиціонування багатьох українських 
мовців, серед яких опинився і телеканал «1+1». Останнім часом він 
більше зорієнтований на американську модель програмування і по-
дачі контенту. У стилі інфотеймент тепер йдуть не тільки розважальні 
проєкти, а й новини «ТСН». Слоган новин: «ТСН вражає» точно пе-
редає американський підхід емоційного «happy talk»: бути дружнім,  
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персоніфікованим до глядача. На каналі, окрім програми «Сніданок 
з 1+1», з’явилися інші інформаційно-розважальні продукти: «ТСН. 
Особливе», «Світ навиворіт», «Світське життя», «Вечірній Київ»; 
реалітішоу власного виробництва: «Міняю жінку», «Сімейні мелод-
рами», «Не бреши мені», «Битва хорів». Проєкти журналістських 
розслідувань: «Гроші», «Територія обману», «Українські сенсації», 
«Ілюзія безпеки» намагаються тяжіти до британського стилю подачі 
інформації, але персоніфікованість у висвітлені матеріалу все ж на-
ближає до американської моделі [392, c. 126]. 

Інтегрованість України у світовий медіапростір, глобалізація ін-
формаційних процесів не оминули й українських мовців, які нині 
тяжіють до закупівлі міжнародних форматних проектів, так званих 
українських версій адаптованих розважальних програм переваж-
но британсько-американського формату. На загальнонаціонально-
му каналі «1+1» це: «Голос країни» (голландський формат каналу 
RTL «The Voіce of...»),«Пекельна кухня» (амер. формат «Hill’s 
kitchen»), «Великі перегони» (формат амер. компанії ABC «The 
Amazing Race»), «Просто шоу» (брит. формат «Famіly Fortune») 
[68]. Лідируючі позиції телеканалу впродовж останніх десятиліть, 
високі частки та рейтинги глядацького телеперегляду доводять, що 
це — один із найефективніших способів залучення глядацької ауди-
торії у праймові слоти мовлення.

Ще один із лідерів вітчизнянної телеіндустрії телеканал «Інтер» (в 
ефірі з 20 жовтня 1996 р.) завдяки великому відсотку покриття — 99,7% 
продовжує обіймати перші позиції серед українських телемовців за ре-
зультатами вимірювання компаній GFK, Nielsen, хоча спостерігається 
просідання з 2016 р. завдяки нарощуванню переваг каналів «Україна» 
та «1+1», а також завдяки перерозподіленню споживацьких переваг 
відповідно до інтернет-ресурсів. За сформованою нами вибіркою топ-
новин за 5 років (2013—2018 рр.) «Інтер» очолює рейтингову таблицю 
топновин за грудень 2014 р. (ауд. 4+) з часткою 20,33% Shr, хоча далі 
спостерігається зниження показників — 16,16% Shr у грудні 2015 р. ка-
нал на першій позиції, з 14,38% часткою у грудні 2016 р. Інтер обіймає 
третю позицію. Далі знову йде зниження показників — 13,34% Shr у 
грудні 2017 р., незважаючи на першу сходинку у рейтингу. І різке зни-
ження частки до 5,74% можемо спостерігати у грудні 2018 р. (дод. Д).

У 2005 р. створено холдинг «Inter Media Group», до якого, крім 
каналу «Інтер», входять: «НТН», «К1», «К2», «Ентер-фільм», 
«Мега», «Zoom», «Піксель». Окрім придбаних проєктів, «Інтер» 
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спеціалізується на виготовленні власних телепродуктів: «Mайdan’s», 
«Знак якості», «Орел и решка», «Школа доктора Комаровского», 
«Судові справи». З 2007 р. в складі медіагрупи розпочала роботу 
студія «07 продакшн», яка займається виробництвом документальних 
фільмів, спецпроєктів та передач різного формату. Телеканал відо-
мий спецпроєктами «БУМ», «Великі українці», «Сімейний розмір», 
серією документальних фільмів Андрія Цаплієнка «Дакар». Для ви-
робництва новин сформована окрема студія-продакшн «НІС» («На-
ціональні інформаційні системи»), яка дозволяє виготовляти 8 ви-
пусків новин за день, найрейтинговіші серед яких «Подробности» та 
«Подробности недели» [392, c. 128].

Загальнонаціональний телеканал «СТБ» (в ефірі з 2 червня 
1997 р.) останнім часом стрімко й динамічно розвивається та послі-
довно реалізує нову обрану стратегію програмної політики, орієнто-
вану на збільшення проєктів власного виробництва розважального 
формату та адаптацію всесвітньовідомих реалітішоу. Завдяки цьому 
частка та рейтинги каналу невпинно зростають. Якщо порівнювати 
рейтингові показники за 2012 і 2013 рр., то очевидним виявиться 
факт, що частка збільшилася на 14,3 % за аудиторією 18—54 (Украї-
на, 50+) й у травні 2013 р. склала 11,6 % [175]. «СТБ» — один із 
телемовців, що динамічно розвивається, порівняно з іншими україн-
ськими телеканалами [392, c. 128].

Окрім інформаційної програми «Вікна. Новини» програмну сітку 
мовлення складають такі розважальні телепродукти власного вироб-
ництва, як «Караоке на Майдані», «Битва екстрасенсів», «Один за 
всіх», «Моя правда», «Неймовірна правда про зірок», «Все буде 
добре», «Зіркове життя».

Придбані формати закордонного виробництва, такі як «Х-фактор» 
(формат англійської компанії «Fremantle Media»), «Холостяк» (фор-
мат американського проекту «Warner Bros. International Television»), 
«Фермер шукає дружину» (формат The Farmer Wants a Wife компанії 
«Fremantle Media»), «Майстер-шеф» (формат британського продакш-
ну «Shine Старт», нині є стратегічними пріорітетними напрямами ка-
налу та найпривабливішими телепродуктами для споживачів.

Телеканал «СТБ» одним із перших найрейтинговіших україн-
ських мовців почав залучати до виробництва великих шоу, таких, 
наприклад, як «Танцюють всі», аутсоргинові компанії — домашні 
студії-продакшн «інхауз». Така практика стала прийнятною й для 
інших телеканалів [392, c. 128].

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
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Телеканал «Україна», який входить до складу ТОВ «Медіагру-
па Україна», став одним із найпомітніших гравців на вітчизнянному 
медіаринку останніх років. У період з 2008—2013 р.р. частка гляда-
цького телеперегляду зросла на 14 % за аудиторією 18—54 (Україна 
50+) [330]. Це показник теж стрімкого зростання та розвитку мовця. 

Програмна політика каналу орієнтована на інформаційне та ін-
формаційно-аналітичне мовлення власного виробництва, що пред-
ставлено програмами: «Сьогодні», «Сьогодні підсумки», «Голов-
на тема», «Свобода слова Савіка Шустера», «Ранок з Україною», 
«Критическая точка», «Великий футбол». Достатній відсоток проєк-
тів у форматі інфотейменту виготовляється на студії-продакшн «Теле 
Про»: «Говорить Україна», «Тайны звезд», «Герои экрана», «Добро 
пожаловать» [392, c. 129].

Перший український комерційний, а нині загальнонаціональний 
телеканал «ІСТV» (в ефірі з 15 червня 1992 р.) останнім часом пе-
реважно орієнтується на програми власного виробництва: інформа-
ційна програма «Факти», інформаційно-аналітична «Факти тижня з 
Оксаною Соколовою», публіцистична «Свобода слова». З’явилось 
багато розважальних проєктів власного виробництва: «Козирне жит-
тя», «Легкі гроші», «Основний інстинкт», «Навчіть нас жити», «Ве-
селі історії з життя». Програмна політика передбачає й адаптовані 
для українського глядача програми міжнародних та російських фор-
матів переважно розважального контенту: «Максимум в Україні», 
«Замочені» — українська версія всесвітньовідомого розважального 
шоу «WipeOut» [392, c. 126].

Помітною стабільністю відзначаються глядацькі переваги ауди-
торії каналу ICTV. За сформованою вибіркою моніторингу теле-
мовців (дод. Д) 2003—2017 рр. за ауд. 18—54 рр., що є найбільш 
притаманною цьому мовцю, канал весь час обіймав четверту та п’я-
ту сходинки у рейтингу найпопулярніших загальнонаціональних те-
лемовців. 2003—2008 рр. — 4 позиція з рейтингами 1,11%; 1,14%; 
1,12%; 1,15%; 1,05%; 1,19%; у 2009 р. — 5 місце з рейтингом 1,25%; 
2010—2011 рр. — 4 позиція, відповідно 1,26%; 1,33%; 2012—2016 
рр. — 5 позиція з рейтингами: 1,24%; 1,12%; 1,34%; 1,26%; 1,20%. У 
2017 р. канал «ICTV» перемістився на третю сходинку з рейтингом 
1,44% [283].

Загальнонаціональний мовець «Новий канал» (в ефірі з 15 липня 
1998 р.) позиціонує себе як молодіжний розважальний. Програмна 
політика каналу теж переважно орієнтована на програми власного ви-
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робництва: інформаційна програма «Репортер», розважально-інфор-
маційна програма «Підйом», гостросюжетні проєкти журналістських 
розслідувань «Ревізор», «Піранії», гумористичні програми «Нереаль-
на історія», «Файна Юкрайна», «Хто зверху», «Педан-Притула шоу». 
Купуються й програми, адаптовані для українського глядача: «Співай, 
якщо зможеш» (британський формат «Sing if you can») [392, c. 129]. 

Тож, поетапність впровадження стратегічного програмування те-
леефіру залежить від багатьох чинників, зокрема, й завдяки ефек-
тивному впровадженню мерчандайзингової політики, квоти часу на 
промоцію, рекламу та власне телепродукти. Програмний директор 
разом зі спеціалістами свого відділу вирішують, як краще заплану-
вати ефір, скільки часу надати під рекламні повідомлення спонсорів 
та рекламодавців, а скільки місця залишити для просування своєї 
продукції — промоції. Спеціалісти програмного відділу програмують 
та квотують весь ефірний час, створюють робочу сітку мовлення на 
тиждень наперед, а після узгодження з відділом маркетингу (потріб-
но знати, скільки рекламодавців готові розміщувати рекламний про-
дукт) формують затверджену програмну сітку мовлення.

Щоб утримати глядача біля екранів, до дня трансляції треба да-
вати більше інформації, не забувати працювати над іміджем бренду. 
Для економії часу, не придбаного спонсором, можна промоціонувати 
сам факт показу, наприклад, «комедійні шоу протягом вечора», один 
проморолик на серію програм, промоція одного продукту на кількох 
каналах тощо. Перед рекламою або в праймтайм показу рекламно-
го блоку можна демонструвати проморолики. Цей принцип має свої 
переваги: по-перше, глядач не втомлюється від реклами, по-друге, 
краще сприймає повідомлення у вигляді промоції.

Процес обміну інформацією у телевізійному середовищі відбу-
вається на різних рівнях і за багатьма напрямками. Маркетингова ко-
мунікаційна політика телемовців — діяльність із забезпечення ефек-
тивної взаємодії й обміну інформацією між усіма суб’єктами медійної 
системи, узгодження та поєднання комунікаційних засобів. Це — 
циклічний процес передавання й отримання інформації про товари та 
послуги між суб’єктами (від виробника до споживача, від споживача 
до виробника), в результаті чого досягається потрібний взаємообмін 
інформацією між суб’єктами телевізійного простору [372, c. 147].

Ключовими чинниками успіху будь-якої організації, зокрема, й 
телебачення, є застосування ефективних інтегрованих маркетингових 
комунікацій. Телевізійна індустрія, незважаючи на стрімку глобалі-
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зацію та розвиток мережі інтернет, продовжує бути одним із вагомих 
засобів масової інформації стосовно впливу на споживача.

Нині недостатньо просто створити товар, що задовольняє потреби 
клієнта, призначити за нього певну ціну і забезпечити його доступ-
ність для цільових споживачів. Є чимало чинників, від яких залежать 
успішна репутація телеканалу на медіаринку, відповідний статус, 
прибуток і визнання в суспільстві. Ці чинники полягають не тільки 
в гарно створеній концепції телеканалу, продукції, яку закуповують 
і продають телемовці, а й в інтенсивності комунікаційної діяльності, 
вмілому просуванні товару та послуг на медіаринок, створенні пози-
тивного іміджу та бренда телеканалу, налагодженні взаємовигідних 
стосунків між усіма учасниками комунікативного процесу, отриманні 
потрібної зворотної інформації від споживачів.

Поступовий, але невпинний процес конвергенціїї маркетингових 
комунікацій обумовлений розвитком тенденцій медіаринку України 
в цілому. Це стосується, насамперед, інноваційних перетворень мар-
кетингових комунікацій з кількісного показника в якісний і спричи-
нений [372, c. 147]:

 ▶ переходом від аналогових до цифрових стандартів мовлення; 
 ▶ інформатизацією суспільства у формі прискореного обміну 

інформацією; 
 ▶ невпинним розвитком новітніх мультимедійних технологій та 

інтернету; 
 ▶ виникненням конверґентності маркетингових комунікацій 

(статейна реклама, корпоративний канал, корпоративні медіа, B2B, 
B2C технології тощо);  

 ▶ інтеграцією маркетингових комунікацій, що перебувають під 
впливом цифрових технологій (керування просуванням);

 ▶ диспропорційним характером розвитку сучасних маркетингових 
комунікацій та маркетингу в цілому, коли паралельно із прискореним ро-
звитком промоції та покращенням якісних показників дослідження ауди-
торії спостерігається застій у формуванні іміджу та бренду телеканалів, 
розмиванні брендової полиці через інтегровані процеси з інтернетом.

Завдяки різним видам маркетингових комунікацій відбу вається 
інтегрований процес впливу на медіасередовище задля отримання 
необхід ної інформації від споживачів щодо товарів та послуг, ставлен-
ня до виробника, пропозиції покращення процесу комунікації, інте-
рактивних технологій тощо. У процесі комунікації задіяні всі суб’єк ти 
маркетингових комунікацій, зокрема різноманітні організації, їхні 
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працівники, реалізатори продукції чи послуг, дистриб’ютори, що 
доставляють товар, ЗМІ, органи державного регулювання, жителі 
територій, де виробляються чи реалізовуються товари чи послуги, 
споживачі є як відправниками, так і отримувачами комунікативних 
сигналів. Взаємодію суб’єктів маркетингових комунікацій зображено 
на рис. 3.1.

Маркетингові комунікації

    Виробники медіатоварів         Товари/послуги        Споживачі медіатоварів
                                                    

              (продавці)                         гроші                       (покупці)

Маркетингова інформація

рис. 3.1. Місце маркетингових комунікацій у взаємодії між виробни-
ками медіатоварів (продавців) та споживачами медіатоварів (покупців) 
[130,  с.  16]

«Щоб отримати відносно швидке й недороге рішення маркетинго-
вих задач, необхідно звернутися до методу інтегрованих маркетинго-
вих комунікацій (ІМК)», — впевнений і Філіп Котлер [184, с. 13]. 
Інтеграція маркетингових комунікацій активізувалася в другій поло-
вині дев’яностих. Завдяки цьому методу різноманітні види комуніка-
цій добре спрямовані, скоординовані та централізовані. Спрацьовує 
ефект синергії, коли спільне застосування окремих маркетингових 
інструментів призводить до сильніших дій і спонукає споживачів до 
вибору, аніж їхня незбалансованість, тобто проста сума маркетин-
гових комунікацій. Переваги кожного виду комунікацій у цьому ви-
падку підсилюються, а недоліки — нівелюються. Інформаційні пові-
домлення, що їх отримує споживач, витримуються в єдиному ключі. 

Мета маркетингових комунікацій — пошук оптимальних форм 
і рішень стосовно просування товарів, послуг та інноваційних ідей 
на медіаринок, отримання інформації та відповідей щодо них від 
споживачів, регулювання діяльності з боку топменеджерів, і, як ре-
зультат, — отримання нових можливостей, оптимізації діяльності та 
запланованого прибутку телемовців [372, c. 149].

Процес обміну інформацією у телевізійному маркетингу відбу-
вається на різних рівнях і за багатьма напрямками. Першочерговими 
завданнями маркетингових комунікацій є:
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 ▶ інформування медіасередовища про телеканал, його іміджеві 
характеристики;

 ▶ інформування про товари і послуги;
 ▶ просування товарів, послуг та ідей на медіаринок;
 ▶ стимулювання продажів телемовця;
 ▶ отримання відповідей від споживачів на послані комунікатив-

ні сигнали;
 ▶ прийняття стратегічних рішень стосовно оптимізації діяль-

ності телепідприємства [372, c. 149].
Маркетингові комунікації можуть бути цілеспрямованими, як у випад-

ку реклами, ПР, пабліситі, стимулювання збуту, персональних продажів, 
SMM, SEO або нецілеспрямованими, такими, як зовнішній вигляд това-
ру, упаковка та ціна. Успіх маркетингових комунікацій безпосередньо 
залежить від їхньої взаємодії, інтеграції. Сукупне використання реклами, 
паблік рилейшнз, пабліситі, стимулювання збуту в місцях продажів, пер-
сональних або прямих продажів, подієвого маркетингу з іншими видами 
комплексу маркетингу створить перспективну основу, базу для комплекс-
ної системи маркетингових комунікацій і вироблення відповідної марке-
тингової комунікаційної політики телепідприємства.

Маркетингові комунікації безпосередньо впливають на поведінку 
споживачів стосовно інформування свого продукту, послуг та умов 
продажу, переконання віддавати перевагу їхнім товарам і послугам 
та стимулювання їх діяти.

Основними видами маркетингових комунікацій є реклама, па-
блік рілейшнз, пабліситі, стимулювання збуту, персональні продажі, 
SMM, SMO, SEO. Промоція, крім засобу просування, є одним із 
головних видів маркетингових комунікацій, коли її діяльність сто-
сується конкретного завдання, результату, наприклад, покращення 
якості виготовлення промороликів, проведення промо-кампаній, тоб-
то відображає результат, а не тільки процес і дію [372, c. 149].

Реклама — повідомлення, безособистісне пряме звернення до ці-
льової аудиторії у формі зображення, звуку й тексту про наявність, 
переваги й цінність певних товарів і послуг на медіаринку, за яке 
платить спонсор і яке поширюється певним ЗМІ [392, c. 38].

PR — паблік рілейшнз (зв’язки із громадськістю) — формування 
бажаної суспільної думки щодо телемовця, його іміджу, лобіювання 
інтересів за допомогою налагодження і розвитку взаємовигідних сто-
сунків між телеорганізацією і громадськістю, від думки якої залежа-
тиме успіх чи занепад телепідприємства.
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Пабліситі — публічність, гласність — безплатне нагадування про 
себе через ЗМІ, неособистісне звернення до аудиторії (комунікація 
типу ти — мені, я — тобі). Стимулювання збуту — спроможність 
миттєво стимулювати продаж продукту за допомогою взаємодії зі 
споживачем (інтерактивність, SMS-голосування, промо-акції тощо). 
Персональні (особистісні) продажі — комунікації особистісного 
характеру (обличчям до обличчя), під час яких безпосередньо про-
давець намагається переконати можливих (потенційних) споживачів 
придбати той чи інший продукт чи послугу.

SMM — (social media marketing). Ведення і просування сторінок 
у соціальних мережах, оптимізація основного ресурсу під SMM. Со-
ціальні платформи — канали для просування бренду. SMO просуван-
ня — (social media optimization) — просування сайту відбувається без 
будь-якої участі сайту в пошукових системах. Рохіт Баргава увів понят-
тя у 2006 р. SEO — (search engine optimization) — пошукова оптиміза-
ція сайтів. Комплекс заходів для підвищення позицій сайту в пошуко-
вих системах, шанс отримати велику кількість споживачів на сайт.

Виникнення й розвиток реклами пов’язані з поглибленням 
розподілу праці й появою надлишків товарного виробництва. Го-
ловною метою перших рекламних повідомлень було інформування 
споживачів задля збуту товару. Розповсюджувались інформаційні 
звернення за допомогою рукописних плакатів-об’яв, вивісок і вигуків 
спеціально найнятих людей. Сучасних рис реклама почала набувати 
з середини XV століття. З’явились нові форми: друковані афіші, ли-
стівки, газетні об’яви, за допомогою яких продавались різноманітні 
товари. Рік у рік реклама ставала популярнішою й масовішою. Ви-
найдення в кінці XIX ст. фотографії додало рекламі нових можли-
востей — за допомогою монтажу почали створюватися реалістичніші 
рекламні об’яви, формуватися передбачувані очікування споживачів. 
Винайдення таких засобів масової комунікації, як телеграф, телефон, 
фонограф, а також кінематограф і радіо, стало наступною сходинкою 
поширення, популяризації та розвитку реклами [392, c. 38]. 

Значною подією XX століття у царині реклами стало винайден-
ня телебачення. Нова епоха почала асоціюватись із використанням 
можливостей мультимедіа, коли завдяки засобам електронної техніки 
створювалась віртуальна реальність, що виходила за рамки фізично-
го простору людини.

Новітні тенденції сприяли розвитку таких економічно-господарсь-
ких відносин у суспільстві, що диктували нові правила ведення те-
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лебізнесу. Бурхливий розвиток масового виробництва і споживання 
товарів, виникнення нових засобів комунікації і прискорений приріст 
населення, збільшення рівня культури і освіченості потребували від 
виробників нових капіталовкладень у рекламу. Перша половина XX 
століття остаточно сформувала і закріпила рекламу як елемент марке-
тингу. Рекламні стратегії набули ознак варіативності — від інформації 
рекламні звернення перейшли до навіювання, пізніше — до непомітної 
сугестії. Відтоді у сфері рекламної діяльності з’явились різноманітні шко-
ли і напрями, а також спеціалізація за видами діяльності [392, c. 39]. 

Особливість телевізійної реклами в системі менеджменту полягає в 
тому, що вона є одним із найвагоміших джерел фінансування телекана-
лу як підприємства. Завдяки розміщенню рекламних повідомлень у від-
повідних слотах мовлення телемовці мають можливість заробляти кошти, а 
споживачі — знайомитись із товаром і, на випадок необхідності, купувати 
його. Телевізійне рекламне повідомлення має на меті не тільки ознайомити 
глядача з відповідною продукцією чи послугою, що рекламується, а й стати 
привабливими для споживача і збільшити попит на них. Для доступу ре-
кламодавців до своєї аудиторії, медіаорганізації створюють власні рекламні 
відділи або звертаються до послуг рекламних агенцій [392, c. 39].

Якщо комерційні ЗМІ не здатні залучити значну кількість потен-
ційних покупців, вони не зможуть продати рекламний час. Це свід-
чить про те, що аудиторія може бути реальною владою, що здатна 
обирати той зміст, який зацікавив її. Телепередачі мусять «або при-
вабити критичну масу глядачів, або зникнути» [196, с. 107]. 

Реклама (фр. reclame — вигукувати) — це процес інформування, 
переконання, сугестивності, психологічного програмування, маніпулю-
вання. «Реклама — соціальна технологія спрямованої інформаційної 
дії, мета якої — надати певного напряму масовій або груповій актив-
ності» [313]. Рекламування — повідомлення, за яке платить певний 
рекламодавець і яке поширюється певним ЗМІ. Мета реклами — зму-
сити людей плакати, сміятися, мріяти, запам’ятовувати й купувати. 
Мета реклами з боку рекламодавця — вигідно продати товар та по-
слуги, а з боку телепідприємства — отримати максимальний прибу-
ток. Для цього необхідно якомога вигідніше розташувати товар у слоті 
мовлення рекламного блоку. Зазвичай створюється медіаплан, в якому 
визначається ротація товару — кількість, час, охоплення та вартість 
розташування товару чи послуги. Після затвердження медіаплану під-
писується двостороння угода між телепідприємством та рекламодав-
цем стосовно обсягів розміщення рекламного повідомлення.
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Рекламу треба сприймати не як окрему систему, а як складник 
кому нікативної підсистеми в загальній структурі маркетингу. Різні 
части ни цієї системи, об’єкти і види діяльності взаємопов’язані, що 
дозволяє їм працювати синхронно. Взаємодія реклами з іншими вида-
ми маркетингової комунікації є досить важливим чинником для досяг-
нення основної мети менеджменту — постійного отримання  максималь-
ного прибутку, враховуючи при цьому задоволення інтересів споживача 
[391, c. 46]. Для ефективної дії на споживача вона використовує досвід 
інших галузей знань: маркетингу, психології, журналістики, лінгвісти-
ки, літератури, Public Relations, нейроменеджменту, нейромаркетингу.

Основними засобами поширення рекламної інформації є телеба-
чення, радіо, газети, журнали, зовнішня реклама, пряма «дирек-
тмейл», реклама в інтернеті, маркетинг-реклама. Ці засоби будуть 
ефективними, коли їх застосовувати разом.

Основою рекламного повідомлення, як і промоції, є слоган, голов-
ні риси якого — стислість та яскравість. Він має працювати на кінцеву 
мету — зацікавленість споживача у придбанні товару. На телебаченні 
отримання інформації про товар відбувається шляхом натиснення кнопки 
того каналу, який пропонує яскравий, неординарний телевізійний про-
дукт — кіно, серіал, програму. Таким чином, глядач споживає не тільки 
телепродукт, а й рекламні звернення у часових проміжках, завдяки чому 
стає потенційним покупцем рекламованого товару [392, c. 41].

Відомий автор рекламних слоганів Россер Рівс на основі вивчення 
тисячі рекламних оголошень дійшов висновку: «Споживач схильний 
запам’ятовувати з рекламного оголошення щось одне: або один силь-
ний доказ, або одну сильну думку» [290, с. 13].

Ефективність рекламної діяльності визначається скоординовані-
стю процесу не тільки всередині рекламної кампанії, де буде визначе-
но мету, завдання, цільову аудиторію, бюджет та оцінку діяльності, а 
й з іншими маркетинговими комунікаціями: PR, пабліситі, стимулю-
вання збуту, персональні продажі. Модель ефективності реклами ві-
дображено на рис. 3.2. [392, c. 43].

Такі складники маркетингової політики комунікацій, як паблікри-
лейшнз та реклама допомагають телемовцям у формуванні іміджу 
теле компанії. Тісно взаємодіючи і доповнюючи один одного, ці методи 
комунікації є різними за ознаками і призначенням. Для ефективності по-
ширення рекламної та піарінформації слід вміти розрізняти їх за призна-
ченням. На період 2008 р. піарагенцій в Україні нараховувалося близько 
30, рекламних — близько 5 тис. (серед них найбільш помітні чотири 
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холдинги: Video International Kiev, Atlantic Group (Provid/BBDO), 
D’ARCY, ADV Group. Нині найрейтинговіші шість рекламних холдингів 
за даними рейтингу Всеукраїнської рекламної коаліції (табл 3.1.) [144].

Табл. 3.1.
Рейтинг міжднародних рекламних холдингів, представлених в Україні

N 
п/п

Міжднародний
рекламний холдинг

Агентства, що входять 
до холдингу

Індикативне
значення біллінга 

2015, млн грн

1 Dentsu Aegis Network* 
(DAN)

Carat, Vizeum, Media 
Systems, Navigator

1 280

2 Publicis Groupe ZenithOptimedia, 
Starcom, MediaVest

1 050

3 Omnicom Group OptimumMedia OMD, 
Media Direction OMD, 

Media Activity, Brand Media

1 030

4 WPP Mindshare, MediaCom, 
MaxusSigma, MEC

1 015

5 IPG Initiative, UM 570

6 Havas Havas Media, Media 
Expert/Arena

275

Якщо порівнювати різницю у піарівському й рекламному під-
ходах, треба пам’ятати, що і реклама, і PR використовують спіль-
ний засіб поширення інформації до аудиторії — ЗМІ. Але є певні 
відмінності, які треба пам’ятати й застосовувати на практиці. Така 
маркетингова комунікація, як PR розрахована на цільову аудиторію 
і діє більш вибірково, тоді як реклама зорієнтована на масову ауди-
торію. PR — дешевше від реклами. Правильно проведені заходи з 
PR пресконференції, тренінги для дилерів, презентації, спеціальні 
по дії, се мі на ри — будуть набагато дешевшими від багаторазово-
го показу рекламного ролика на телебаченні. Завдяки рекламним 
відбивкам, заставкам вона є впізнаваною, ідентифікованою, що не 
властиво паблікрілейшнз. Кінцева мета реклами — продати теле-
продукт чи послугу, тоді як мета PR — сприяти створенню умов 
успішного функціонування певної організації, підтримка позитив-
ного іміджу [392, c. 45].
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Щоб створити сприйнятливий образ, телерадіокомпаніям час від часу 
необхідно звертатися до такої маркетингової комунікації, як паблікри-
лейшнз. Це — доволі популярний і розповсюджений метод впливу на 
громадськість, громадську думку, рекламодавців. Вперше це поняття ввів 
та застосував адвокат Д. Ітон у 1882 р. «Паблік рилейшнз — формалізова-
на робота з представниками медіа, редакторами; налагодження зв’язків із 
людьми, які здатні створювати і впливати на формування суспільної дум-
ки, лідерами громадських організацій за допомогою розповсюдження пре-
срелізів; розміщення реклами в засобах масової інформації» [406, с. 23].

У перекладі з англійської publiс relation означає зв’язки із громад-
ськістю, тобто, насамперед, це — рекламно-пропагандистська діяль-
ність. Український дослідник паблікрилейшнз І. Слісаренко вважає 
таке визначення надто загальним і свідчить, що ця дефініція є ще й 
«функцією управління, що передбачає виникнення й аналіз настроїв 
громадськості, гармонізацію політики організації або особи із суспіль-
ними інтересами, сприяє реалізації програми дій, спрямованих на до-
сягнення громадського розуміння та схвалення» [310, с. 95].

МЕТА                       PR

                                       ПАБЛІСИТІ

ЗАВДАННЯ                  

ЦА          
                        РЕКЛАМА                             СПОЖИВАЧ

БЮДЖЕТ
                               СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

ОЦІНКА           ПЕРСОНАЛЬНІ
                         ПРОДАЖІ

рис. 3.2. Модель ефективності реклами
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Щоб уникнути розлогості визначення, колектив американських 
авторів С. Катліп, А. Сентер та Г. Брум паблікрилейшнз визначає 
як «функцію управління, що здатна налагоджувати і підтримувати 
взаємовигідні стосунки між організацією і громадськістю, від якої 
залежить її успіх або занепад» [438, с. 6]. Стосовно телебачення 
паблікрилейшнз має свої специфічні особливості, що пов’язані з 
формуванням бажаної суспільної думки про телемовця, його іміджу, 
лобіювання інтересів та збуту телевізійного продукту. Проте всі ці 
аспекти тісно пов’язані з інформаційною парадигмою, що допомагає 
розуміти процес створення інформаційних приводів та розповсюд-
ження інформаційного продукту засобами масової комунікації для 
вироблення бажаної громадської думки [173, с. 95].

Фахівці з PR сьогодні налічують понад десять напрямів діяль-
ності. Най по ширеніші з них зв’язки зі ЗМІ (medіa relations), зв’язки 
з місцевою громадськістю, органами влади (government relations), 
інвесторами (inves tor relations), суспільно-політичні зв’язки (public 
affairs), консалтинг (con sulting — консультування), спеціальні захо-
ди (event management), лобіювання.

Головна мета спеціаліста з PR відділу маркетингу на телебачен-
ні — формувати у громадськості позитивну думку щодо свого те-
лепідприємства, зокрема, комунікаційним активностям (соціальним 
мережам, івент заходам, лобістській діяльності, формуванні підтрим-
ки та ребрендингу іміджу телемовця) фахівці з PR впливають на 
формування думки громадськості. 

Досить часто рекламодавці залучаються до громадської діяльності 
для створення ситуації потрійної користі: для телекомпанії, клієнта 
і  суспільства. Це — один із способів, завдяки якому маркетинг нині 
допомагає телемовцям продавати рекламний час. Великих зусиль з 
боку відділу маркетингу потребує розповсюдження календарів, ор-
ганізація конкурсів, участі у саморекламі відомих облич компанії. 
Самореклама відділу продажу має підтримувати імідж телеканалу і 
відображати його стан на ринку [392, c. 47].

Одним із ефективних способів заявити про телекомпанію, своїх 
ведучих, про продукти є використання розповсюдженої маркетин-
гової комунікації пабліситі — безкоштовного нагадування про себе 
через засоби масової інформації. Щоб створити навколо телекомпанії 
позитивний пабліситі, телемовці часто виступають спонсорами бла-
годійних внесків, беруть участь в різноманітних акціях, ювілейних 
концертах тощо.
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Пабліситі, як і реклама, є безособовим зверненням до ма сової 
аудиторії, але, на відміну від реклами, суб’єкт маркетингово-
го процесу за це не платить. Пабліситі зазвичай відбувається у 
формі повідомлення новин або коментарів редактора у пресі із 
зга дуванням стосовно продуктів чи послуг суб’єкта комунікатив-
ного процесу. Ці повідомлення отримують безкоштовне місце в 
газеті чи ефірний час на телебаченні, оскільки представники за-
собів масової інформації вважають цю інформацію своєчасною або 
корисною для своєї читацької чи глядацької аудиторії. Поступо-
во маркетологи зійшлися на думці, що доцільно використовувати 
ширший арсенал засобів зв’язків із громадськістю — паблік-ри-
лейшнз. Тому третім елементом комунікаційного комплексу стали 
називати паблік рилейшнз, а пабліситі можна вважати його склад-
ником [245, с. 63].

Щоб не плутати поняття «PR» та «пабліситі», науковець В. Ко-
ролько стверджує, що пабліситі виконує винятково комунікативну 
функцію, а паблікрилейншз бере на себе ще й управлінську роль 
менеджменту. Пабліситі — це інформація із незалежного джерела 
повідомлення і має цінність новини [178, c. 315]. 

Пабліситі (publicity) — неособистісне і безкоштовне повідом-
лення у ЗМІ з метою стимулювання попиту на товар, послугу або 
діяльність (презентації на телебаченні, радіо, публікації у друко-
ваних ЗМІ, інтерне ті). Воно не оплачується спонсором, а засо-
би масової комунікації можуть розміщувати такі повідомлення 
за бартером. Наприклад, за пунктом обмі ну проморолики ТРК 
«ICTV» транслює телеканал «СТБ», і навпаки. У програмі теле-
передач журналу «Теленеделя» розміщено анонсуючу статтю про 
нове шоу «Нового каналу», а «Новий канал» демонструє новий 
випуск журналу. Таким чином цільова аудиторія з боку двох ЗМІ 
розширюється, а це впливає не тільки на імідж, а й на прибуток 
[392, c. 48].

Стимулювання збуту орієнтується на всі види маркетингової 
діяльності, що направлені на стимулювання дій споживача, тобто 
спроможність миттєво організувати продаж продукту. Стосується 
воно як торгівлі (гуртова й роздрібна), так і споживачів. Складника-
ми маркетингової комунікації, що орієнтується на торгівлю, є різно-
манітні види дисплеїв (виставки, вітрини), серія знижок і допоміжні 
засоби, що направлені на активізацію відповідних дій гуртовиків та 
роздрібних торгівців. Стимулювання збуту, орієнтоване на спожива-
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ча, в своєму арсеналі має премії, серії знижок, заохочувальні конкур-
си тощо [245, с. 63].

Реклама у місцях продажу використовує дисплеї, плакати, напи-
си та інші засоби, мета яких — впливати на споживацьке рішення 
на місці продажу. Практики просування інтересів компанії та її ма-
рок за допомогою асоціації компанії з якою-небудь подією (тенісний 
або шаховий турніри, фестивалі, благодійні акції тощо) називають 
подієвим маркетингом.

Велику роль у просуванні товарів відіграють персональні про-
дажі. Це — комунікації особистісного характеру (обличчям до облич-
чя), під час яких продавець намагається переконати можливих  спо-
живачів придбати певний продукт чи послугу [392, c. 49]. 

Класична теорія маркетингу налічує шість основних видів 
марке тингових комунікацій: реклама, промоція, зв’язки з гро-
мад ськістю, пабліситі, персональний продаж, стимулювання збу-
ту. Хоча нині для просування контенту в інтернет налічується 
безліч різноманітних інструментів просування товарів і послуг, 
серед найпопулярніших: SMM, SEO, SMO. Існує й така кла-
сифікація сучасного поділу комплексу просування маркетинго-
вих комуні кацій, як ATL-реклама, BTL та TTL. ATL-реклама (з 
англ. «above the line» — над лінією) передбачає просування то-
варів та послуг у найпопулярніший спосіб прямої, стандартної дії 
за допомогою масового охоплення глядача завдяки таким засобам 
комунікації, як телебачення, радіо, газети, журнали, зовнішня 
реклама, рекла ма на транспорті. BTL-реклама (англ. «below the 
line» — під лінією) направлена на нестандартні дії — спонукан-
ня глядача до діалогу, і відповідає за всі заходи, пов’язані зі 
стимулюванням збуту, прямого маркетингу. Цю лінію розподілу 
використав керівник однієї із провідних компаній для того, щоб 
зменшити бюджет комплексу просування маркетингових заходів. 
Він умовно розділив за ходи на більш вагомі та другорядні. Ця 
«лінія» впродовж великого проміжку часу була затребува-ною, 
навіть спеціалістів до відділів реклами та маркетингу набира-
ли за критеріями поділу — спеціа лісти з ATL та BTL-реклами. 
TTL-реклама (англ. «through the line»  — наскрізь лінії) об’єд-
нує ATL- та BTL-методи і є аналогом концепції інтегрованих мар-
кетингових комунікацій. Цей приклад доводить дієвість спільних 
зусиль телепідприємства з викорис тання комплексу маркетинго-
вих комунікацій, що завдяки кон вер генції підсилюють ефектив-



231

ність впливу на споживача і ні велюють недоліки ATL-звернень до 
масового глядача [392, c. 49].

До маркетингової комунікаційної політики телепідприємства на-
лежить просування (англ. «promotion» — промоція) — основна 
маркетингова функція, що сприяє продажу, збуту. Промоція на те-
лебаченні має кілька значень. З одного боку, промоція — це засіб 
просування телевізійної продукції та послуг від виробника до спожи-
вача за допомогою маркетингових комунікацій, що мають бути інте-
гровані. З другого — це ще один із видів чи засобів маркетингових 
комунікацій, що викликає переважно позитивні емоції. Вони орієнто-
вані на цільову аудиторію і мають на меті продати товар чи послугу 
й отримати прибуток.

Деякі науковці, серед яких О. Голубков, В. Королько, часто ви-
користовують термін «промоція» як синонім до понять «управління 
просуванням» або «комплекс просування». Це твердження стосуєть-
ся швидше таких складників маркетингу, як «комплекс маркетин-
гу», або «marketing mix» («маркетингмікс»), більш відомий як «4P», 
уведений Ф. Котлером. Промоція є одним із елементів «комплексу 
маркетингу» або «маркетингміксу». Тому тільки ці дефініції можна 
вважати синонімами.

О. Голубкова у своїх працях «Маркетингові комунікації», «При-
рода маркетингових комунікацій та управління просуванням товару» 
намагається пояснити розбіжності в термінах: управління просуван-
ням (промоція) та маркетингові комунікації. Вона вважає, що теоре-
тики з питань маркетингу часто користуються терміном «управління 
просуванням», тоді як практики віддають перевагу дефініції «марке-
тингові комунікації» [78, с. 62].

Елемент комплексу маркетингу «просування» є частиною ком-
плексу маркетингу, з яким безпосередньо пов’язане управління 
про суванням. А, отже, мар кетингові комунікації — ширший термін 
порівняно зі згаданим. Іхнім складником є комунікації або окремих, 
або всіх елементів комплексу маркетингу.

Отже, інтегрованість всіх видів маркетингових комунікацій і 
елементів комплексу «маркетинг-мікс» у товарній, ціновій, політи-
ці дистрибуції та промоціонування є наріжними каменями спору-
ди, що іменується ефективний телевізійний бізнес. Управління 
маркетингом має бути стратегічно доцільним, правильно скоорди-
нованим та цілеспрямованим для досягнення творчих та бізнесо-
вих амбіцій.
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3.2. Стратегії просування телепродукції на медіаринок

Для того, щоб процес просування товарів, послуг та ідей на медіа-
ринок не був розрізненим, хаотичним та непослідовним, а маркетин-
гові комунікації були ефективними, телемовцям необхідно прийняти 
стратегічні рішення стосовно промоціонування. Стратегія просування 
телепродукції — система заходів із планування, послідовності дій та 
організації бізнес-процесу стосовно активізації продажу телепродук-
ції, популяризації та підвищенні попиту на неї [372, c. 150].

Ця стратегія полягає в завчасному і поетапному плануванні дій теле-
підприємства, визначенні напрямів діяльності стосовно цільової аудиторії 
та програми промоції чи комплексу просування, їхньої мети, вибору клю-
чових джерел і засобів поширення маркетингового повідомлення й фор-
мування бюджету маркетингових комунікацій (табл. 3.2.) [372, c. 150].

Табл. 3.2.
Структура поетапного просування телепродукції на медіаринок

№ 
п\
п

Алгоритми дій із 
просування

Аудиторія Стратегія та реалізація 
просування

Види просування 
маркетингових 
комунікацій

1 Створення образу 
маркетингового/
промоційного
повідомлення

Вивчення 
потенційної 
аудиторії, її 
особливостей, 
характеристик

Маркетингові дослід-
ження, знаходження 
брендових чинників, 
позиціонування

Промоція, SEO, 
SMM

2 Інформування 
споживача

Надання 
інформації 
існуючим, 
потенційним 
споживачам

Поширення інформації 
на медіаринку

Реклама, SMM

3 Створення пози-
тивного образу 
маркетингового 
повідомлення

Знаходжен-
ня лояльних 
покупців

Отримання й обробка 
зворотної інформації 
від споживачів

ПР, пабліситі, 
SMM, SMO

4 Формування бюд-
жету програми 
маркетингових 
комунікацій

Відбір лояль-
них та цільо-
вих споживачів

Зустрічі з лояльни-
ми,         цільовими 
покупцями «обличчям 
до обличчя»

Персональні 
продажі

5 Намір і покупка 
товару

Переконання 
цільової
аудиторії щодо 
придбання

«АІДА» Стимулювання 
збуту
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Алгоритми дій з просування маркетингового повідомлення — це 
логічна послідовність дій з виконання запланованого просування. 

Створення образу маркетингового повідомлення залежить від ви-
бору характеристик для майбутнього маркетингового або промоційного 
повідомлення. Формування образу товару полягає в наборі численних 
характеристик, які спочатку хаотично приписуються товару, а потім з 
цих чинників обираються найраціональніші, найприйнятніші та най-
унікальніші. Цей образ має відрізнятися від інших конкурентних то-
варів саме неповторністю, унікальністю, а споживачеві приносити кон-
кретну користь. Окрім того, цей образ має викликати тільки позитивні 
емоції, в іншому випадку можна назавжди втратити свого глядача. 
Тільки за таких умов потенційний споживач може стати лояльним до 
телепродукції, а в майбутньому — цільовою аудиторією телеканалу.

Напрями діяльності щодо цільової аудиторії 
За допомогою маркетингових досліджень, зокрема, маркетингових 

інформаційних систем (так званих МІС) та зворотної інформації спо-
живачів стосовно пріоритетності певних телепродуктів чи послуг у мар-
кетингових комунікаціях телемовці мають можливість окреслити основ-
ні характеристики лояльних покупців і визначити цільову аудиторію 
телеканалу. Вдало розкрученим брендам телепідприємств та телекана-
лам, що створили належне позиціонування, добре відомі демографічні, 
психографічні та інші характеристики потенційних покупців. Знання 
характеристик цільової аудиторії для телеканалу стануть ключовими на 
одному з етапів стратегії просування телепродукції на медіаринок.

Стратегія та реалізація просування 
На початковому етапі створення образу повідомлення необхідно 

звернути особливу увагу на позиціонування товару, створення брен-
дових характеристик, що будуються на основі й за допомогою мар-
кетингових досліджень. Маркетингові дослідження дають відповіді 
стосовно сегментування медіаринку, питання, хто вже є потенційним 
споживачем, хто в майбутньому може стати лояльною та цільовою ау-
диторією. За допомогою маркетингових досліджень топменеджмент 
телепідприємства може зрозуміти детальніші характеристики своїх 
глядачів та чим вони відрізняються від споживачів конкурентів. 

Ефективно реалізовувати продукцію можна й за допомогою поши-
рення інформації про товар та отримання зворотної інформації від 
клієнтів, яка теж є дуже цінною для комунікаційних функцій учасників 
маркетингового процесу. На певному етапі, після обробки поширеної 
інформації, менеджери з продажу реклами для того, щоб підтвердити 
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та закріпити інформацію з висновками щодо лояльності покупців, мо-
жуть зустрічатися з реальними глядачами віч-на-віч, проводити з ними 
бесіди та розуміти їхні наміри стосовно покупки [372, c. 151].

Нагадаємо, що комунікаційна модель АІДА, згідно з якою маркетин-
гове повідомлення має привертати увагу (Attention), утримувати інтерес, 
користь (Interest), пробуджувати бажання (Desire), підштовхувати до дій 
(Action) допоможе реалізувати всі плани стосовно просування телепродук-
ції. Мотиви поведінки споживачів при цьому будуть різноманітними — від 
вибору контенту, дизайну, створення сприятливого образу телепродукції 
до емоційних та моральних реакцій стосовно вибору телепродукції. Часто 
людина купує телетовар не тільки заради задоволення потреб чи подолан-
ня, наприклад, проблем, а й задля підняття настрою, моральних чинників. 

Формування бюджету програми маркетингових комунікацій
Еквівалент успішного просування маркетингових комунікацій роз-

рахувати складно. Це стосується багатьох чинників — мети і завдан-
ня просування, брендових і небрендових чинників продукції, наяв-
ності виділених коштів на просування, врахування відсотків від суми 
поточних і прогнозованих продажів.

Завдяки методу інтегрованих комунікацій різноманітні види ко-
мунікацій, такі, як реклама, ПР, стимулювання збуту, пабліситі, осо-
бисті продажі, мар-кетингові сервіси, SMM, SMO, SEO добре спрямо-
вані, скоординовані та централізовані. Спрацьовує ефект синергії, коли 
спільне застосування окремих маркетингових інструментів призво дить 
до сильніших дій і спонукає споживачів до вибору, аніж їхня незбалан-
сованість, тобто проста сума маркетингових комунікацій [372, c. 151].

Маркетинг об’єднує два поняття — промоція і реклама. Вони обидва 
є одни ми із головних елементів системи маркетингових комунікацій. 
Українським науковцям, серед яких Н. Бородкіна, А. Владимирська, 
П. Владимирський, не притаманно виокремлювати промоцію як елемент 
системи маркетингових комунікацій. У нашому розумінні промоція є 
не тільки однією із головних функцій телевізійного маркетингу, але й 
належить до маркетингових комунікацій. Вона може бути як засобом 
просування маркетингових комунікацій, і тоді це — власне процес, так і 
результатом маркетингової діяльності — і тоді її можна вважати резуль-
татом процесу, одним із видів маркетингових комунікацій [392, с. 71].

Реклама є складовою частиною інформаційної політики виробника. 
Промоція — основна маркетингова функція формування думки. Якщо 
мета промоції — формувати і стимулювати інтерес до товару для най-
швидшого отримання максимального прибутку від діяльності й вона 
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сприяє продажу, збуту, то мета реклами полягає не в прямому збіль-
шенні обігу, а в налагодженні ефективних комунікативних стосунків, 
ознайомленні з товаром якомога більшої аудиторії [392, c. 71]. 

Промоція буде одним із видів маркетингових комунікацій, коли її діяль-
ність стосуватиметься конкретного завдання, результату, наприклад, по-
кращення якості виготовлення промороликів, проведення промокампаній, 
тобто відображатиме результат, а не тільки процес і дію [392, c. 71]. 

У cт. 6. Закону України «Про рекламу» зазначено, що промоція те-
леканалів («анонси власних програм, передач телерадіоорганізацій») 
не є рекламою [270]. Ці поняття останнім часом через схожість функ-
цій плутають. Тому, щоб не виникало непорозумінь у термінах, ми на-
магалися знайти і пояснити основні відмінності реклами від промоції 
(табл. 3.3.) [392, с. 72].

Табл. 3.3.
Відмінність реклами від промоції

Реклама Промоція

1. платний вид послуги (за неї платить 
відповідний спонсор або рекламодавець);
2. орієнтована на масового споживача 
(включеність потенційної і реальної 
аудиторій);
3. головна мета — ознайомити з това-
ром, надати певного напряму масовій 
або груповій активності й збільшувати 
попит (спочатку споживач знайомить-
ся з товаром і тільки потім вирішує 
купувати його чи ні);
4. один із видів просування інформа-
ції про товар;
5. викликає переважно негативні емоції 
споживача, тому що це завжди нав’язли-
во (за нашими дослідженнями, відсоток 
довіри глядачів до реклами порівняно з 
промоцією набагато нижчий).

1. безплатна (нею займаються режисе-
ри та копірайтери свого промовідділу);
2. орієнтована на цільового спожи-
вача;

3. головна мета — продати товар і отри-
мати прибуток (включаючи телевізор, 
споживач вже купує товар);

4. окрім виду маркетингової
комунікації є засобом просування; 
5. викликає позитивні емоції споживача 
(бо глядач завжди хоче знати, що йому 
дивитись найближчим часом, і він охо-
че дивиться промо, а, отже, викликає 
позитивні емоції).

Промоція, що передається у власному ефірі, зазвичай розглядається 
як безкоштовний ефірний час, адже вона є саморекламою телемовців. За 
неї не потрібно платити, через це її не дуже цінують. Якщо все ж таки оці-
нити її у грошах, вона може коштувати значно більше, ніж час, проданий 
на рекламу. Це відбувається з різних причин, головні з яких — чітка сфо-
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кусованість на будь-якому споживачеві, не обов’язково на лояльному чи 
цільовому сегменті (ті, хто увімкнув телевізор, одразу стають покупцями 
телепродукту); максимально близький контакт з аудиторією (можливість 
звернутися до споживача у рамках власного продукту); максимальне 
наближення стосовно здійснення вибору (коли глядач включає певний 
телеканал — значить, купує телепродукт, незважаючи на тривалість ви-
бору); схильність аудиторії до доброзичливого сприймання промоції, на 
відміну від реклами (споживач бажає дивитися не рекламу, а продукцію 
певного телеканалу, і промоція йому допомагає в цьому) [392, с. 72].

Телевізійна промоція є двох видів: ефірна й зовнішня (позаефірна). 
Промоційна продукція, що створюється за рахунок власних ре сурсів 
телемовця (людських та матеріальних) і демонструється в ефі рі певного 
телеканалу (загальнонаціонального, регіонального тощо) для привер-
нення уваги цільової аудиторії, є ефірною промоцією. Ефірна промоція 
має такі складники: телевізійні і радіоролики (promos), теле- і радіовід-
бивки (filler), ідентифікаційні заставки (IDs), логотипи (logos), що 
відрізняють одного мовця від іншого, ефірні афіші (on-air billboards), 
які анонсують подію, різноманітні перебивки, відбивки, заставки (teases, 
bumpers, tags), що з’являються в ефірі певного телеканалу [391, с. 65].

Вся позаефірна продукція, що створюється за рахунок власних 
ре сурсів телемовця (людських та матеріальних), розповсюджується 
позаефірно і сприяє створенню позитивного іміджу телемовця, є по-
заефірною або зовнішньою промоцією. До неї належать промоція у дру-
кованих ЗМІ, на транспорті, рекламних щитах (білбордах), сітілайтах, 
в інтернеті, брендована сувенірна продукція, пабліситі, PR [392, c. 75].

Одним із розповсюджених способів залучення глядацької аудиторії і 
забезпечення лояльності до певного телемовця є застосування телеканалом 
ефірної промоції. Є два переконливих докази на її користь [391, с. 65]:

 ▶ в умовах загрозливої конкуренції телеканали, що не просувають 
себе, не можуть домінувати в головах як глядачів, так і рекламодавців;

 ▶ від успішності промоції залежать прибутки від продажу рекла-
ми. Їх краще інвестувати в інші медіа, щоб розширювати аудиторію 
телекомпанії.

Враховуючи особливості національного розвитку телевізійної про-
моції, реалії часу та спираючись на власний досвід, у період 2006—
2008 рр. нами було розроблено функціонально-структурований метод 
класифікації ефірної промоції, до складу якої входять [391, c. 66]: 

• телевізійні проморолики та радіоролики (зі спонсором; без спонсора);
• іміджеві проморолики та радіоролики;
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• промоакції;
• шапки, ідентифікаційні заставки, перебивки, плашки, логотипи;
• проморолики у титрах продуктів;
• проморолики, що взаємодіють з рекламою (залежно від розміщення).
Ефірну промоцію на телеканалах можна систематизувати й впро-

ваджувати у виробництво за такими принципами [391, c. 67]:
 ▶ метою просування, що допомагає розмістити проморолик в ефі-

рі згідно із медіапланом чи запланованим виходом в ефір;
 ▶ джерелами фінансування (розміщення проморолика без або зі 

спонсором);
 ▶ цільовими аудиторіями (розподіл аудиторії за загальними де-

мографічними характеристиками);
 ▶ засобами передачі (залежно від умов передачі ефірного сигналу);
 ▶ способом розміщення (перед рекламним блоком чи після, в 

титрах чи в звичайних блоках, спонсорських пакетах чи ні);
 ▶ за контентом (телевізійні чи іміджеві, спеціальні промоакції);
 ▶ за умовами використання (якщо проморолик зі спонсорським 

пакетом — використовуються логотипи, заставки замовників).
Престижними заохочувальними заходами для численних профе-

сіоналів в галузі телевізійного маркетингу і промоції є різноманітні 
форуми. Серед них — відома організація PROMAX (Promotion and 
Marketing Professionals in Electronic Media), заснована в 1956 р., що є 
провідним світовим об’єднанням професіоналів у галузі телерадіомов-
лення та мультимедіа. Вона налічує понад 4000 компаній із 65 країн 
світу [249]. Щорічно протягом 25 років у США проводяться міжна-
родні телефестивалі PROMAX, на яких демонстру-ються промо- та 
рекламні продукти, обираються найкращі та визначаються переможці.

Медіаринок диктує телеканалам потребу в нарощуванні маркетинго-
вих бюджетів, щоб підтримувати необхідний рівень впливу на спожива-
ча. Тому телеканали постійно постають перед необхідністю забезпечува-
ти успіх рекламній та промоційній діяльності. Торговельна пропозиція 
має настільки відрізнятися від своїх конкурентів, бути неординарною 
та унікальною, щоб можна було отримати якомога більший прибуток 
від неї. Успішну стратегію рекламування, а отже, й промоціонування, 
відомий ідеолог раціоналістичної реклами Росер Рівс назвав УТП — 
унікальною торговельною пропозицією [290, с. 24]. Унікальну торго-
вельну пропозицію (Unique selling proposition) він розглядає як таку, 
яку не можуть повторити конкуренти, а також, яка б відповідала трьом 
головним умовам: 
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 ▶ кожне рекламне повідомлення має нести конкретну пропозицію 
для споживача, тобто реклама повинна повідомляти споживачеві конкретну 
користь (матеріальну чи психологічну), будуватися за принципом емпатії;

 ▶ пропозиція має бути такою, якої конкурент не може дати, або 
просто не висуває, бо не знайшов її сильних сторін. Вона має бути 
унікальною. Це може полягати або в оригінальності товару, або в про-
позиції, яка раніше не використовувалась в даній сфері реклами;

 ▶ пропозиція має бути настільки сильною, щоб вона могла приверну-
ти увагу нових споживачів і яка ще не фігурувала в даній галузі реклами.

Ідея оригінальності й неповторності телепродукту, що пов’язана 
з реальною характеристикою товару, не завжди лежить на поверхні, 
вона набагато складніша, ніж здається на перший погляд, і пов’язана 
з брендом телемовця. Бренд телеканалу лежить в основі бренду това-
ру, який має теж свої стратегічні цінності. 

На рис 3.3. відображено брендинг телепродукту крізь призму 
УТП реклами та промоції [397].
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1. Сутність УТП медіабренду — встановлення взаємозв’язків між 
брендом і споживачем, визначення головних цінностей бренду.

2. Бриф медіабренду — постановка завдання замовника перед теле-
каналом — на випадок створення реклами, й телеканалу перед вико-
навцями — на випадок створення промоції шляхом обговорення брифа.

3. Інформаційна система бренду — отримання повної інформації 
стосовно формування медіабренду: головні характеристики телепро-
дукту, його властивості, споживання, споживачі, інше.

4. Мозкова атака — включення в роботу фантазії співробітників, 
генерування свіжих ідей.

5. Маркетингові дослідження — залучення споживачів до процесу 
руху медіабренду.

6. УТП — креативний бриф — розробка та формулювання УТП кре-
ативного брифу, що стимулює процес створення реклами та промоції.

7. УТП — створення реклами — створення неповторної та ори-
гінальної реклами з точки зору унікальності товару (УТП)

8. УТП — створення промоції — розробка й створення неорди-
нарного промоповідомлення з точки зору УТП.

9. Оцінка УТП медіабренду — визначення можливостей реклами 
й промоції впливати на ставлення до медіабренду, здатність змінити 
поведінку споживачів.

Шлях взаємодії замовника й телеканалу відображається у спеціально-
му документі — брифі, який допомагає точно зрозуміти завдання, мету 
і обов’язки обох сторін. Завдяки цьому документу можна визначити ре-
зультати роботи у вартісному еквіваленті, наприклад, чи збільшилися 
продажі товару і наскільки, так, як було зазначено на початку, чи ні.

Історію, стиль і формат товару, етапи й процедури створення те-
лепродукту телеканал довідується з різних джерел завдяки інформа-
ційній системі. Класична схема обробки інформації відображається 
в техніці «braine storm», так званому «мозковому» штурмі, завдяки 
чому генеруються і поєднуються способи мислення різних людей і 
народжуються ідеї. На основі обраної ідеї розробляються типи і ме-
тоди маркетингових досліджень щодо розміщення реклами та промо-
ції телепродукту в ефірі. Креативний бриф стисло концентрує всю 
відібрану інформацію стосовно створення унікальної реклами та про-
моції, відображає необхідність і мету рекламування та промоціону-
вання обраного телепродукту, переваги споживачів тощо [397].

Наступні етапи створення реклами та промоції й перевірка їхньої 
ефективності безпосередньо пов’язані з виконанням брифів. Оцінка 
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УТП медіабренду можлива за допомогою проведення проміжних мар-
кетингових досліджень, у результаті яких можна дізнатися про лояль-
ність споживача, рейтинг телепродукту, підтвердження чи спро щення 
зусиль виконавців шляхом вимірів рівня продажів з точки зору ефек-
тивності цінової політики товару.

Отже, завдяки цій системі можна упорядкувати процес створення рекла-
ми та промоції в системі телевізійного менеджменту у взаємодії з медіабрен-
дом, зрозуміти алгоритм їхньої побудови. Використання такого алгоритму 
дозволить будь-якому телемовцю користуватися інструментом брендингу 
телепродукту, вміти правильно визначати й використовувати УТП [397].

Крім фізичних та нематеріальних характеристик телепродукту, 
основою УТП можуть бути асоціації глядачів, психологічний аспект.   

Новим викликом у купівельному сприйнятті щодо УТП американські 
науковці Джеймс Гілмор та Джозеф Пайн II вважають аутентичність. 
Вони переконані, що нині наявність формули «ціна—якість» більше не 
задовольняє купівельної спроможності покупця. Споживачі краще реагу-
ють не просто на привабливий та корисний для них товар, вони відшу-
кують у ньому щось особисте й незабутнє — аутен тичне. Тобто телемовці 
мають перевершувати своїх конкурентів завдяки аутентичності, нештуч-
ності, реальності товару. Тоді їхній бізнес буде успішним, а кошти на 
придбання товару глядачі витрачатимуть із задоволенням [74, с. 56].

Уміння телепідприємства бути успішним, конкурентоспроможним та 
прибутковим, особливо в періоди економічних спадів, залежить від ба-
гатьох технологічних змін та концептуальних підходів у маркетинговій 
діяльності. Нині для отримання позитивних результатів з огляду існуван-
ня гіперконкурентної ситуації на телевізійному ринку необхідно застосо-
вувати комплекс заходів зі стратегічного маркетингу та ефірної промоції, 
що зумовлені дедалі більшою актуалізацією концептуального маркетин-
гового підходу щодо ефективності керування виробництвом і збутом та 
інноваційного розподілу на медіаринку ефірної промоції [389, c. 89].

Потреби споживачів телевізійного продукту є головною рушійною 
силою маркетингу. Оскільки праця людей, що виготовляють товар, який 
потрібен для суспільства, може виявитися непродуктивною тільки тому, 
що він не знайшов свого покупця, не потрапив до кінцевого споживача, 
слід дотримуватись однієї з головних концепцій маркетингового підходу 
щодо ефективності керування виробництвом і збутом: виробляти те, що 
продається, а не продавати те, що виробляється [39, с. 34].

Коли виготовлений товар не затребуваний ринком, це означає, що 
потенційний споживач не інформований про існування подібного про-
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дукту або місце, де його можна придбати чи замовити для виготовлен-
ня. Тоді виникає ситуація, коли одних товарів на медіаринку обмаль, 
наприклад, фільмів чи серіалів про наукову фантастику, пізнаваль-
них, дитячих програм, а інших, навпаки, багато, наприклад, бойо-
виків, фільмів про насилля, агресію, програм розважального формату 
тощо. У такому випадку, основною метою маркетингової діяльності 
буде пов’язати виробника й споживача, допомогти їм знайти один од-
ного і зробити працю телемовця по-справжньому продуктивною та 
ефективною. Для цього потрібна ефірна промоція, яка має забезпечува-
ти інформацією споживача про певний телепродукт, зацікавлювати його 
контентом та пропонувати придбати (переглянути), щоб забезпечити те-
лепідприємство прибутком. Такі дії дозволять оптимізувати виробничий 
потенціал, налагодити творчий процес створення та просування промо-
ційних продуктів, ефективно використати людський ресурс [389, c. 89].

Виробництво телевізійного продукту і промоціонування його ав-
томатично не може забезпечити прибутку. Перш, ніж розпочати ви-
готовлення телепродукції, будь-який телеканал має провести моніто-
ринг медіаринку, мікро- та макросередовища, детально вивчити 
потреби потенційних споживачів, цільової аудиторії і відповідно до 
отриманих даних розробити й створити досконалий товар, який потім 
представити на ринок.

Питаннями створення і реалізації телевізійної реклами займалися 
провідні західні фахівці, професори Мічиганського та Каліфорній-
ського університетів Д. А. Аакер, Р. Батра, Дж. Дж. Майєрс, нау-
ковці з питань реклами і маркетингу Д. Огілві, Р. Рівс, українські 
та російські науковці-практики Я. Бронштейн, О. Репьєв. Проблеми 
ефірної промоції (самореклами) вивчали західні фахівці з питань 
брендингу та промоції У. Годсі, Л. Хант, М. Шмідт, українські та 
російські О. Гусєва, І. Морозова, А. Слободянюк та ін. 

Проведення маркетингового аудиту, аналізу досвіду попередників, 
моніторингу й досконалого вивчення новітніх тенденцій промоційних 
повідомлень потрібні на початковому етапі створення конкуренто-
здатного промоційного продукту. Далі керівникові відділу ефірної 
промоції необхідно створити бриф, який допоможе творчим праців-
никам промовідділу (копірайтерам, режисерам, дизайнерам, відеоін-
женерам) зрозуміти мету, завдання та стратегічні напрямки проєкту. 
Нагадаємо, що бриф — це коротке творче завдання для виробників 
промопродукту чи реклами, в якому окреслюються мета проєкту, 
постановка завдань, стратегія промопродукту, уточнюються цільова 
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аудиторія, стратегічні аспекти щодо конкурентів, манера повідомлен-
ня, творча тактика з розкадровкою сцен та тексту (за необхідності), 
бажані атрибути бренду, настрій ролика, хронометраж та строки виго-
товлення. Краще, якщо у брифі одразу ж буде прописано використання 
промопродукту — створення медіаплану розміщення ролика. Важливим 
складником реалізації творчого задуму має бути розробка кошторису, де 
враховуватиметься оплата акторсько-режисерської групи, використання 
необхідних реквізитів, творчих ресурсів та технічних засобів [389, c. 89]. 

«Остання стадія адаптації продукту до ринку — адаптація ринку 
до продукту», — переконані У. Перрол та Дж. МакКарті [481, с. 46].

Для реалізації творчого задуму створення проморолика необ-
хідна ідея, якій підпорядковуватимуться сценарій, текст, музичне 
оформлення, дії режисерської групи та постпродакції (використання 
графічного оформлення, ключових елементів дизайну). Стимулюван-
ня й активізація творчого мисленнєвого процесу завдяки техніці моз-
кового штурму допоможе знайти ідею, форму подачі, настрій, манеру 
повідомлення відповідно до брифу. 

Наступний етап — розробка сценарію — полягає у визначенні 
головних елементів подачі матеріалу, назви, головного героя, сюжету 
(історії) і загостренні акценту на одному з них. 

Створення сценарію вимагає від виробників ефірної промоції 
творчої інтуїції, органічного поєднання композиційних елементів, 
написання тексту повідомлення за допомогою знаходження гармонії 
між формою та змістом. Мінімальною кількістю слів необхідно пе-
редати максимальну думку, головну ідею промоції. Проморолик має 
конкурувати не тільки із собі подібними, а й з іншими телевізійними 
промоційними матеріалами, особливо у періоди нестабільних еко-
номічних ситуацій. Доцільність виготовлення оперативної, а також 
іміджевої промопродукції в такі часи має бути економічно вмотиво-
ваною та виправданою. Іміджева промоція вимагає великих грошо-
вих вкладень, тому її краще впроваджувати на початковому етапі 
створення медіабренда каналу, щоб закріпити в свідомості споживача 
образ торговельної марки [389, c. 90]. 

Нагадаємо, що ефірна промоційна продукція ділиться на оперативні 
або щоденні проморолики (за змістом) і на іміджеві (за призначенням). 
Окрім того, залежно від мети подачі матеріалу й хронометражу вони 
бувають тизерні та трейлерні. Тизер — короткий дратівливий відеоролик 
(5—7”), в якому криється інтрига, загадка. Як правило, демонструєть-
ся без начитки, може титруватися. Впроваджується переважно на стадії 
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зацікавлення цільової аудиторії. Краще, коли використовується серія ти-
зерів, які щоразу більше відкривають завісу загадки, інтриги. Трейлер — 
невеликий відеоролик (20—30” — для телевиробництва, 1’30”—4’00” — 
для кіноіндустрії), що органічно поєднує відзняті або взяті фрагменти 
з фільму чи програми з метою анонсування. Промоціонується зазвичай 
після тизерів, супроводжується начиткою й титрами [389, c. 90].

Промоційні ролики мають пробудити інтерес споживача, впливаючи на 
його інтелект або емоції. Слід пам’ятати про пріоритетність розпроділен-
ня зображення в свідомості глядача. Людина читає зліва направо, тому в 
правому куті погляд затримується більше (рис. 3.4.) [43, с. 14].

рис. 3.4.

Стратегічні рішення стосовно пробудження інтересу (interest), за-
цікавленості промопродукцією відповідно до моделі AIDA, потрібно 
застосовувати ще на етапі розробки. Це такі методи: 

 ▶ користі від продукту для цільової аудиторії (поєднання емо-
ційного і раціонального, за що відповідають ліва і права півкулі моз-
ку людини); 

 ▶ переваг (створюємо переваги продукту, на відміну від інших);
 ▶ Сократівський метод (на всі запитання має бути відповідь: «Так»);
 ▶ вирішення проблем (продаємо не товар, а пропонуємо вирі-

шення проблем) [287, с. 52].
Пробудити бажання (desire), споживати і запам’ятовувати промо-

ційні повідомлення завдяки моделі AIDA можна такими способами:  
 ▶ позбавлення сумнівів завдяки емоціям (емоції — один із важ-

ливих гачків мотивації покупки);
 ▶ прямої відповіді на запитання (запитання—відповідь є про-

стим, але дієвим способом подачі матеріалу);
 ▶ метод «великого вибуху» (ролик має захопити перші 5” се-

кунд, кульмінаційні моменти);
 ▶ метод обмежень (продукт покажуть тільки один раз, останні 

серії тощо).

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

28 %                33 %

16 %                23 %
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Згідно з висновками американського провідного спеціаліста в 
галузі розробки й просування брендів Лі Ханта, щоб проморолик 
помітили, його потрібно показати мінімум тричі (перший раз гля-
дач ігнорує інформацію, другий раз споживач намагається вловити 
якусь інформацію і тільки втретє покупець може щось запам’ятати) 
[356,  c. 56]. Проте у будь-якому випадку глядачі дивляться телеві-
зор не заради промоції (хоча за нашими даними до промо-продукції 
вони краще ставляться, ніж до реклами).

За даними маркетингових досліджень, якщо людина дивиться те-
левізор 8 год/на добу, то вона може переглянути 35 000 проморо-
ликів на тиждень [356, c. 111]. Заволодіти увагою аудиторії за таких 
обставин стає непросто. 

Для знаходження ефективної формули створення і просування 
промо-продукції на ринок слід звернутися до такого стратегічного 
маркетингового інструменту, як SWOT-аналіз. Англійська абревіату-
ра означає: «Strong — сильні сторони підприємства, Weakly — слаб-
кі, Opportunity — можливості, Threats — загрози, перешкоди» [21, 
с. 320]. Застосовують його для комплексного бачення перспективи 
медіаринкового простору й телевиробника в ньому.

Слід зазначити, що неодноразово застосовуючи SWOT-аналіз на 
практиці, в аудиторії та з власного досвіду, маємо визнати, що вини-
кає чимало запитань. Так, сильні сторони часто «перегу куються» 
з можливостями. Відбувається плутанина понять і, як результат, 
невмін ня знайти потрібного рішення щодо застосування цієї мето-
дики. Слабким місцем цього підходу вважаємо виключення такого 
важливого чинника, як «досвід» підприємства та унікальність товару 
чи компанії. Як результат — нерозуміння кінцевої мети досліджен-
ня, а саме — перспектив розвитку підприємства, заради чого аналіз 
проводиться.

Пропонується новий підхід до концепції такого стратегічного 
маркетингового інструменту дослідження, як SWOT-аналіз. 
Ключовим маркером нової формули виступає англійська абревіатура 
слова TEST U, що передбачає наступний алгоритм: «Threats — загро-
зи, Experience — досвід, Strong — сильні сторони, Thin — слабкі». 
Літера «U — unique» завершить формулу зазначеного дослідження. 
Вона перетворить ланцюжок у кінцеву мету дослідження — знаход-
ження унікальності телепідприємства завдяки дослідженню компонен-
тів. Важливим чинником для гарного сприйняття й запам’ятовування 
є абревіатура назви нової формули TEST. Вона має однакове значення 
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і звучання як в англійській, так і в українській мовах, а тому буде 
легкою та простою для вжитку [389, c. 91].

Вагомою перевагою, на нашу думку, буде звернення до такого 
складника як «досвід», адже від того, якою мірою телемовець кори-
стується коридором досвіду, скільки років він присутній на медіа-
ринку і наскільки вдало зможе скористатися уміннями та знання-
ми попередників, залежить досконалість розуміння своїх ресурсів, 
можливостей і вміння бачити свою нинішню перспективу (не якусь 
захмарну, а реальну). Цей шлях має допомогти будь-якому теле-
підприємству щодо вирішення менеджерських питань та прийняття 
ефективних рішень відносно доцільності економічних важелів стосов-
но виготовлення продукту, особливостей життєвого циклу товару, ін-
тенсивності нововведень, цінової політики, маркетингових комуніка-
цій та збуту, знаходження потенційних можливостей конкурентів, 
врахування свого досвіду і попередників, знаходження унікальних 
особливостей і впровадження їх у життя [389, c. 91].

Окрім задоволення потреб споживачів, розуміння мотивації їхніх 
покупок є ще одним головним постулатом промоціонування телепро-
дукції. Для промоповідомлень це передбачає виготовлення цікавого 
не тільки промопродукту, а й самого телепродукту. Промоція здат-
на стимулювати збут гарної продукції і прискорювати провал по-
ганої. Ефективне промоповідомлення завжди просте і безпосереднє, 
це — літературна праця. Слова мають бути доступними для сприй-
няття та легко вимовлятися. Пропозиції мають бути стислими, хоча 
їхня структура може бути багаторівневою. Не слід кожної секунди 
щось говорити. Треба враховувати, що миттєво людина запам’ятовує 
п’ять чи шість слів. Текст має тільки підкреслювати головну ідею та 
вислов лювати думку, що передається зображенням. На динамічні, 
експресивні зображення людей у кадрі споживачі звертатимуть увагу 
насамперед.

Для того, щоб глядач вірно сприйняв ідею ефірної промоції, по-
трібно, щоб елементи зображення, звуку й руху відповідали один 
одному. Не слід переобтяжувати глядача великою кількістю сцен. І, 
водночас, не потрібно, щоб вони були статичними. Якщо дія в ролику 
є непростою і небезперервною, то він знімається непослідовно. Всі 
сцени фільмуються спочатку в одній локації (у студії, приміщенні чи 
на вулиці), незалежно від їхній підпорядкованості кінцевому варіан-
ту, потім — в іншій. На початку, як правило разом, фіксуються 
крупні плани. Зйомки на відкритому повітрі (натурі) відбуваються 
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теж одночасно. Докупи все це потім зводиться режисером під час 
монтажу [389, c. 91]. 

Правильне застосування візуальних ефектів і переходів від одно-
го плану до іншого підсилить відчуття руху і плавності. Для ефір-
ної промоції сучасною тенденцією є застосування крупних і серед-
ніх планів. Загальні плани можна використовувати для створення  
атмосфери, а не для показу якостей товару. В кінці проморолика 
має використовуватись вихідна або службова інформація щодо назви 
товару та час виходу продукту. Це потрібно для ідентифікації това-
ру телемовця. На випадок необхідності пост-продакції замовляється 
дизайнерська група, яка підкріплює зображення графічними та віде-
оефектами. Музика в ефірній промоції відіграє важливу роль і може 
виступати засобом сугестії. Ефектна музика з акцентами і шумами 
створює настрій, підсилює переваги, виділяє слова, що «продаються».

Завдяки бурхливому розвитку соціальних мереж, інформаційних 
технологій, дигіталізації, кастомізації виробництва сучасна ситуація 
на медіаринку продовжує радикально змінюватися. Ці виклики по-
збавляють багатьох ЗМІ монопольної функції посередника між су-
спільством і владою, споживачем і виробником, бізнес-моделі й біз-
нес-процеси зазнають все більших перетворень.

Модель фінансування телебачення на основі реклами теж схильна 
до великих трансформацій. Більшість споживачів контенту, зокрема, 
й українські, втомилися від великої кількості реклами на телебаченні 
й невміння керівників законодавчих органів влади відлагодити пи-
тання квоти — тривалості перерви на рекламу, тому глядачі шукають 
контент без реклами, який часто знаходять в мережі.

Хоча рекламні слоти на українскому телебаченні в травні 2015 р. 
скоротили на 3 хв. протягом астрономічної години ефірного часу 
(раніше квота на рекламу була 12 хв. (20%), однак споживачі на-
дають перевагу контенту без реклами, перетікаючи в інтернет [277]. 

Питання конкуренції між телеканалами в період ранкового і вечір-
нього прайм-таймів теж змінилося. З експансією інтернету і мобіль-
ного зв’язку споживачі отримали можливість не бути прив’язаними 
до праймтаймового часу, що набагато розширює географію конку-
ренції масмедіа й ускладнює її. Тепер всі види ЗМІ зі всіма муль-
тимедійними ресурсами, в т. ч. інтернетом, комп’ютерними іграми, 
мобільними додатками конкурують за вільний час людини.

Завдяки трансформаціям медійного середовища ми часто спостері-
гаємо, що блогери стають оперативнішими і технологічнішими багатьох 
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ЗМІ. Вони викладають у блогах, соціальних мережах часто необробле-
ну, але дуже своєчасну, актуальну інформацію про вибухи, теракти, 
масштабні стихійні лиха, убивства, яку традиційні ЗМІ потім обробля-
ють і поширюють з посиланням на соціальні мережі чи блоги. При цьому 
телебачення поступово втрачає позиції щодо конкурентоспроможності у 
швидкості подачі інформації й поступається роллю першопроходця но-
востійного повідомлення блогерам і соціальним мережам.

Розширення території конкуренції масмедіа за увагу споживача 
призводить сучасну людину до інформаційної втоми. Що робити су-
часнику, який розуміє про тотальну інформаційну перевантаженість 
й у якого не вистачає резервів пам’яті для запам’ятовування і своє-
часного реагування на інформацію, яку пропонують? Які ключові 
важелі необхідно застосувати топменеджменту для зміни парадигми 
бізнес-процесів? Як утримати увагу телеглядача без звичних суге-
стивних методів впливу реклами і не втратити при цьому прибутків? 
Від відповідей на ці питання буде залежати майбутнє не тільки по-
тенційного покупця, але й виробника товарів, телеіндустрії в цілому.

Відомо, що мозок людини може запам’ятати тільки ту кількість  
своєчасної й корисної інформації, яка йому необхідна для обробки й 
прийняття важливих рішень, решта інформації блокується свідомі-
стю й записується у прошарки підсвідомості й невідомо коли зможе 
перейти в активную фазу. 

Процес стирання інформації необхідний для своєчасного захисту моз-
ку від перевантаження, адже центральна нервова система людини щосе-
кунди отримує понад двох млн. біт інформації. Якщо кожен біт опрацю-
вати і використати, то потрачений час і енергія були б астрономічними 
з точки зору ефективності коефіцієнта корисної дії. Як зазначає Олдос 
Хакслі в книзі «Ворота сприйняття», досвід «слід пропускати через 
редукторний клапан мозку і нервової системи. Після цього залишиться 
тільки жалюгідний шматочок тієї свідомості, що допоможе нам вижити 
на поверхні цієї планети». Очевидно, що здатність стирати частини, що 
загороджують вхід, необхідна для нашого виживання [275, с. 7].

Реклама володіє особливим цілеспрямованим методом впливу на 
споживача. За даними Американської асоціації рекламних агентств, 
сьогодні на потенційного покупця обрушується до трьох тисяч реклам-
них повідомлень в день — порівняно з півторами тисячам по ві дом лень 
на рік відкриття закону Мура (згідно з його законом кількість транзи-
сторів, що розміщуються на кристалі інтегральноиї схеми, подвоюєть-
ся кожні 24 місяці) [338, с. 92].

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
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Американський дослідник Марті Ньюмейер у книзі «Zag: мані-
фест другого маркетингу» називає і систематизує форми ринкового 
перевантаження: продуктова, функціональна, рекламна, інформа-
ційна, перевантаженість засобів масової інформації [235, с. 18]. За 
даними Фонду Кауфмана, приблизно 543 тисячі нових підприємств 
з’являються в США щомісяця. І всі вони представляють потенційну 
загрозу продуктового перевантаження [318, с. 153].

Функціональна перевантаженість відображається надлишком функ-
цій товарів, що часто спостерігаються в рекламі. Перебір реклам них 
повідомлень призводить до рекламної перевантаженості. Надмір ін-
формаційних елементів в одному повідомленні спричиняє інформацій-
ну перенасиченість, а безліч конкуруючих ЗМІ — перевантаженість.

Це можна вважати однією із причин постійного поспіху сучасної 
людини. Відомий соціолог і футуролог Елвін Тоффлер упевнений, 
що якщо для індустріального суспільства характерний прискорений 
обмін інформацією, то в суперіндустріальному цей процес разви-
вається далі. Хвилі кодованої інформації здіймаюються все вище і 
обрушуються на нервову систему людини [338, 91].

Крім того, Е. Тоффлер вважає, що знання в сучасному світі стають 
продуктом, що швидко псується. Сьогодні людям знадобляться нові 
уміння й навички в трьох ключових сферах: вчитися, спілкуватися й 
обирати. Сьогоднішній «факт» завтра перетворюється в «дезінформа-
цію». А тому в школах, університетах слід викладати не тільки суму 
знань, але й уміння ними оперувати. Студенти мають вчитися відмов-
лятися від застарілих ідей, а також тому, як і коли їх замінять. Одне 
слово, вони повинні навчитися вчитися і перенавчатися [338, с. 209].

На нашу думку, такий підхід має застосовуватися на будь-якому під-
приємстві, що динамічно розвивається, і в першу чергу — на телепід-
приємстві. Нині, якщо не генерувати нові ідеї, не використовувати інно-
вації, не звертати уваги на зазначені тенденції, не можна досягти успіху.

Один із ведучих теоретиків менеджменту Пітер Друкер велику 
увагу надає інноваційній економіці, стратегічному мисленню і вва-
жає, що «стратегія — спосіб реалізації теорії бізнесу в практичній 
діяльності, мета якої — забезпечити організації можливістю досяг-
нення бажаних результатів у неконтрольованому середовищі. Тому 
що стратегія дозволяє організації свідомо шукати і використовувати 
на свою користь будь-який сприятливий збіг обставин» [112, с. 74].

Тож звернемось до стратегій, які допоможуть топменеджменту 
ефективно вирішувати питання, що виникають, досягати високих ре-
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зультатів і бути конкурентоздатним на медіаринку. Але, як у випадку 
з процесом навчання в періоди змін, пам’ятати, що стратегії не пана-
цея, а тільки ключ до вирішення поточних питань. 

Таким чином, виходячи із умов швидкоплинного середовища, в 
яке занурена і телевізійна індустрія, пропонуємо інноваційні страте-
гії розвитку телепідприємства [373, c. 118]:

 ▶ стратегія прихованих можливостей — передбачає з’ясу-
вання внутрішніх резервів компанії (вони могли бути присутніми в 
житті підприємства й раніше, але про них з якихось причин забули, 
не знали чи не хотіли знати). Це означає, що телепідприємству необ-
хідно інтенсифікувати свою продукцію для поглиблення якісних по-
казників  можливостей. Наприклад, традиційно глядачів захоплюють 
масштабні видовищні талантшоу, розважальні програми, собівартість 
яких дуже висока і в періоди рецесій вони можуть бути нерентабельни-
ми. Тому телекомпаніям необхідно переглянути політику закупівлі й 
виробництва товарів і запропонувати потенційному споживачеві нехай 
не такі масшабні, але якісніші продукти, де обговорю вати муться не 
маргінальні питання масової культури, а точитимуться розмови про 
культурну спадщину нації, кращі традиції високої моди, відомих лю-
дей, в яких є чому повчитися тощо. Це можуть бути і біографічні 
нішові канали чи блоки слотів програм для загальнонаціональних 
каналів.

 ▶ стратегія пролонгації життєвого циклу товару (ЖЦТ) — 
озна чає продовження терміну дії товарів на телебаченні, зберігаючи при 
цьому ресурси для нових проектів чи інновацій. Обов’язковою умовою 
має бути підвищення (або збереження) якості контенту продукції. Ця 
стратегія може конвергувати зі стратегією прихованих можливостей. 
Це, з одного боку, дозволить підприємству зберегти ресурси і засоби, 
забезпечить йому стабільність і прибуток, котрі необхідні в трасформа-
ційному середовищі. З іншого боку — товарів стане менше, але вони 
будуть якіснішими.

 ▶ стратегія маркетингу або перерозподілу ціннісних моти-
вацій споживача полягає в тому, щоб телепідприємство на основі 
сукупності маркетингових досліджень і комунікацій з глядачами по-
вернулося до витоків потреб покупців, зокрема, і щодо відродження 
їхньої довіри до телепродукції. Медіапідприємствам необхідно по-
кращити зв’язок зі споживачем, ширше використовуючи маркетин-
гові комунікації для того, щоб краще зрозуміти мотиви покупок те-
леглядачів. Також необхідно проводити не такі дорогі, але більш 
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цінні в трансформаційні періоди кількісні дослідження (наприклад, 
анке тування), якісні (фокус-групові), кількісно-якісні (контент-аналіз). 
Обсяг дорогих досліджень панельних домогосподарств на осно-
ві частки й рейтингу переглядів, що проводяться спеціалізованими 
аутсор синговими компаніями, можна скоротити до мінімуму.

Таким чином, використовуючи ці стратегії в перехідні періоди гло-
бальних трансформацій, не тільки медіакомпанії, але й підприємства 
інших галузей зможуть підвищити якість продукції за найменших ви-
трат. Вони допоможуть будь-якому підприємству стати конкуренто-
здатним, успішним у медійному середовищі й підсилити свої позиції. 

3.3. Проблеми сегментування
та методів вимірювання телеаудиторії

Сучасний медіаринок продовжує радикально змінюватися завдя-
ки стрімкому розвитку інноваційних технологій, процесам глобаліза-
ції, дерегулюванню економіки, створенню бази журналістики даних, 
персоніфікованої інформації. Тому сьогодні потрібні свіжі погляди 
та нові механізми регулювання медіаринку щодо стратегій менед-
жменту, зокрема якісних диференційних характеристик сегментації 
аудиторії в питаннях надання інформації з мікро- та макромедіасе-
редовища, децентралізації системи управління, реінжинірингу, бенч-
маркінгу виробництва [378, c. 108].

Системні розбіжності у ставленні до якості продукції на теле-
баченні стосовно виробника й споживача можуть призвести до не-
передбачуваних наслідків скорочення споживання й виробництва 
телевізійних товарів. Сучасні телеглядачі, серед великої кількості 
продукції очікують постійного підвищення якості товарів та послуг. 
А виробники медіа через регресивні процеси економіки та високу 
конкуренцію не завжди можуть дозволити собі перманентне зростан-
ня якісних показників [378, c. 108].

Нині, щоб вижити в гіперконкурентному середовищі, традиційні 
й цифрові медіа поєднують інформаційний простір для створення 
реєстру банків даних споживачів, єдиного журналістського медіа-
архіву на основі галузевої конвергентності. Сьогодні такі медіа ви-
готовляють мультимедійний контент переважно для масового спо-
живання, що не може не відображатися на якості продукції й не 
викликати стурбованості журналістської спільноти.
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Останні десятиліття характеризують нові зміни у підході жур-
налістів до збору та обробки інформації. Все частіше у медійному се-
редовищі звучать терміни на кшталт «журналістики даних», «візуалі-
зації даних», що передбачають новітні способи обробки, аналізу та 
демонстрації інформації. Нині стають очевиднішими виклики, що 
через кілька років споживачі медіапродукції втомляться від потоку 
інформації й не будуть споживати журналістські тексти без демон-
страції показників. Монетизувати контент, таким чином, можна за 
допомогою постійного відстеження даних [378, c. 108].

Телебачення є засобом інформації, успіх якого оцінюється винятково 
на основі аудиторії, яка дивиться телевізор. Аудиторія — стійка сукуп-
ність людей, яка виникає на підставі спільності їхніх інформаційних 
потреб [137, с. 86]. Чим глибше й краще телебачення відповідає на 
запити глядачів, тим більша за діапазоном і стабільніша його аудиторія.

Медіаринок — це система, що постійно знаходиться в динаміці. 
Темпи змін маркетингового медійного середовища теж не є констан-
тою. Чому глядачі віддають перевагу одному телевізійному продукту 
і через що нехтують іншим? Скільки часу триває попит на товар на 
медіаринку? Якою є глядацька аудиторія? На якого споживача необ-
хідно орієнтуватися передусім? Коли і через що телеканали втрача-
ють глядацьку увагу? Оптимізувати цей процес телемовці можуть за 
допомогою отримання відповідної маркетингової інформації стосовно 
споживачів, товарів, послуг на медіаринку, аналітичного досліджен-
ня й прийняття зважених рішень для ефективного розвитку медіа-
бізнесу. Тому актуальність маркетингових досліджень, проблем та 
завдань, пов’язаних із цим питанням, обумовлена насамперед цим.

Від звичайного аналізу та моніторингу даних маркетингові до-
слідження відрізняються тим, що проводяться систематично, а не 
випадково. Сутність маркетингових досліджень полягає в об’єктив-
ності, точності даних, науковому підході. Об’єктивність досягається 
проведенням досліджень без змін. Точність передбачає застосування 
певних методів та інструментарію у конкретних видах маркетингових 
досліджень. Науковий підхід ґрунтується на ретельності, скрупу-
льозності, об’єктивності, точності отриманих даних. 

Цю тему досліджували такі зарубіжні й українські вчені, як Б. Ґлей-
зер, Д. Джоел,  К. Гренхауз, Дж. Сондерс, А. Стросс, Дж. Холмс, 
Дж. Хьюгел, Х. Уелен, М. Баскакова, В. Бек, Є. Голубков, Б. Док-
торов, Р. Дудяк, В. Іванов, С. Іляшенко, А. Клімін, О. Мельникович, 
В. Ортинська, В. Різун, Є. Ромат, Т. Скотникова та ін.
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Кожен український телевиробник усвідомлює, що його продукція 
не може подобатись усім покупцям відразу, тому за допомогою мар-
кетингових досліджень на основі інформації стосовно потенційних 
споживачів, зон покриття, ціни, яку споживачі готові заплатити за 
товар, канали збуту, конкуренцію можна визначити сегмент ринку 
збуту. Першочергове завдання телеканалів — визначити свою ці-
льову аудиторію. Комерційні телекомпанії часто залежать від вимог 
своїх рекламодавців, які прагнуть працювати з аудиторією, на яку 
є найбільший попит, але яка не є характерною для телеканалу. Те-
лемовці мають можливість працювати з трьома групами споживачів: 
реальна (фактична) аудиторія, яка існує на медіаринку; випадкова, 
яка дивиться час від часу; потенційна, що має намір долучитися до 
перегляду; цільова, яка знає і постійно дивиться телеканал. Через 
те, що одне повідомлення не може одночасно досягти всіх телегля-
дачів, телевиробники намагаються таргетувати аудиторію так, щоб 
вона була цікавою й для рекламодавця. 

Так сталося, що журналістика була і продовжує, певною мірою, 
бути суто практичною сферою, досліджувати яку мали б представни-
ки інших наук: філософи, психологи, соціологи, філологи та інші. 
Навіть методи, які інші науки запозичували в журналістиці (тради-
ція «солом’яних опитувань») вважаються тепер методами цих наук, а 
про їхні витоки ніхто й не згадує [137, с. 5]. Задля більшої об’єктив-
ності даних цю ситуацію слід докорінно змінювати завдяки широкому 
інтегрованому застосуванню різноманітних методів медіадосліджен-
ня: соціологічних, маркетингових, електронного вимірювання тощо.  

Загалом визначень поняття «маркетингові дослідження» велика 
кількість. Найближими до нашого розуміння є підходи В. Лип чука, 
С. Бугіль, Р. Дудяка, Є. Голубкова. «Маркетингові досліджен-
ня  — це система збору, обробки та аналізу інформативних даних 
про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику діяльності теле-
каналу і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рі-
шень» [204, с. 153]. Найповніше визначення цього терміну наведене 
Є. Голубковим. «Маркетингові дослідження — систематичне на-
громадження бази даних, необхідних для визначення та реалізації 
стратегії підприємства, його маркетингової діяльності, що пов’язано 
зі збиранням, аналізом, опрацюванням інформації, звітністю про 
наслідки проведеної роботи, безпосередньою службою маркетингу 
підприємства або із залученням зовнішних, незалежних консалтин-
гових фірм» [80, с. 13].
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Сучасні виклики мають бути вірно окреслені й проаналізовані ве-
дучими аналітиками талепідприємств, топ-менеджментом для прий-
няття інноваційних рішень щодо регулювання медіаринку. 

В умовах перманетно-мінливої технологічної сфери експерти в царині 
менеджменту пропонують застосовувати комбінацію таких підходів: ба-
чити майбутнє як продовження минулого; вчасно з’ясовувати цикли і мо-
делі; аналізувати дії споживачів й інших зацікавлених груп; вести моніто-
ринг технічних і соціальних подій як потенційних тенденцій [182, с. 93].

Одним із головних завдань є розуміння сутнісної природи тенден-
цій медіаринку, визначення впливу макро- і мікросередовища, зокре-
ма: на кліентів, споживачів, суб’єктів медіаіндустрії, саме телепід-
приємство та його товарні пропозиції. Створюючи матеріальні блага, 
менеджерам телепідприємтсва необхідно бути вкрай відповідальними 
стосовно розміщення і використання людських ресурсів. Досліджен-
ня, результати й рішення цього аспекту повинні документуватися й 
вивчатися з такими ж зусиллями, як і бізнес процеси [378, c. 109]. 

Різноманітні види маркетингових досліджень, як правило, зосеред-
женні на товарах, їхніх якісних характеристиках, стратегіях щодо утри-
мання цільової аудиторії та залучення потенційних покупців. Але, щоб 
достеменно зрозуміти, що ще купує глядач й якими іншими товарами та 
послугами справді цікавиться, треба стати ним, або на його місце. Проте 
й така інформація може обмежуватися досвідом споживачів і неспожи-
вачів одного виду ЗМІ, наприклад телевізійного [378, c. 109].

Маркетингові дослідження на телебаченні переважно проводяться 
для вирішення трьох головних менеджерських завдань: 

 ▶ визначення мети діяльності телеканалу: оцінюється місткість 
ринку, визначаються потенційні споживачі, формулюються плани ви-
робництва і збуту;

 ▶ розв’язання проблем, що виникають: маркетингові дослід-
ження використовують як метод аналізу, щоб показати, чому теле-
компанія не має прибутку, втрачає ринок і що можна зробити, щоб 
виправити ситуацію;

 ▶ сприяння розвитку телевиробника: дослідження показують, чому 
споживачі обирають певний товар, як здійснюється вибір [241, с. 13].

Проведення маркетингових досліджень дозволяє телемовцям вирі-
шувати й такі наріжні завдання:

 ▶ визначення цільової аудиторії;
 ▶ детальний аналіз потреб цільових покупців;
 ▶ пошук потенційних споживачів; 
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 ▶ детальний аналіз потреб потенційних покупців;
 ▶ розрахунок співвідношення попиту та пропозиції;
 ▶ дослідження поведінки та мотивації споживачів;
 ▶ визначення конкурентоспроможності товарів та послуг; 
 ▶ орієнтація виробництва на «потрібний» товар як для спожи-

вачів, так і для телемовця, як виробника продукту;
 ▶ обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту 

власних товарів з метою його поступового захоплення [241, c. 40].
Метою маркетингових досліджень є виявлення ринкових можливо-

стей телемовців, завоювання стабільних конкурентних позицій на рин-
ку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх 
всієї маркетингової діяльності. Прийняття обґрунтованих рішень мож-
ливе лише на основі вивчення макро- і мікросередовища [204, с. 154].

У процесі вивчення макросередовища встановлюються змінні і 
вплив чинників цього середовища (економічних, природних, науко-
во-технічних, політико-правових, соціально-культурних) та форму-
вання і вибір відповідних ринків. Вивчення внутрішнього середови-
ща стосується комплексної оцінки діяльності телеканалу з розробкою 
стратегії і тактики поведінки телемовця з урахуванням зміни макро- 
та мікросередовища. Відправною точкою маркетингового досліджен-
ня є аналіз ринкових можливостей телеканалу. Дослідження мікро-
середовища передбачає вивчення ринку як такого та його сегментів, 
товарів, споживачів, конкурентів, партнерів з медіарозвитку, аналіз 
каналів збуту [204, c. 155].

Понад 80% американських фірм мають у своєму складі відділи мар-
кетингових досліджень. Найпоширенішими є такі: визначення харак-
теристики ринку (68% фірм), вимірювання його місткості (68%), вста-
новлення частки фірми у загальному обсязі продажів на даному ринку 
(67%), аналіз обсягів продажів (65%), вивчення властивостей товарів 
конкуруючих фірм (64%), вивчення реакції ринку на новий товар і мож-
ливості його збуту (63%), вивчення наявних товарів на ринку (57%), 
вивчення цін (61%), кон’юнктури ринку (61%), дослід ження ефектив-
ності реклами (49%), вивчення засобів поширення реклами (44%), до-
слідження каналів товаропросування (48%) та ін. [77, с. 32].

Серед основних напрямів маркетингових досліджень, якими за-
ймаються вітчизняні підприємства, є: дослідження ефективності ре-
клами (56%) фірм, діяльності конкурентів (53%), потенційних мож-
ливостей ринку (43%), політики цін (34%), характеристики ринку 
(20%) [241, с. 15].
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Кількість дослідницьких компаній у сфері медіа в Україні — 
близько 50 агентств. Значні ресурси для проведення досліджень 
мають AGB-Ukraine, GFK-Ukraine, TNS-Ukraine, A. S. Nielsen-
Ukraine, IREX-Україна. Компанії, що позиціонуються в середньому 
ціновому діапа зоні, теж проводять медіадослідження. Це — Ukraine 
Marketing Group (UMG), Ukraine Media Panel, CIU, DDI Group, 
Київський міжнародний інститут соціології, Internews-Україна, 
Інсти тут Медіа Права [241, с. 340].

Час від часу власні опитування й дослідження проводять про-
фільні організації: Незалежна асоціація телерадіомовців, Міжна-
родна асоціація маркетингових ініціатив, Українська асоціація 
видавців періодичної преси та профспілкові організації (Медіа-
профспілка). Такі фахові видання, як «Телекритика», «Медіакри-
тика», «Детектор медіа», Big Data.ua, намагаються проводити си-
стемні дослідження ЗМІ.

Існує чимало різноманітних методик дослідження телеаудиторії. 
Маркетингові дослідження за кордоном проводились успішно давно. 
Майже півстоліття тому так звана система А. Нільсена дозволяла 
вимірювати телевізійну аудиторію на двох рівнях: телемереж (те-
левізійний індекс Нільсена, NТI), телестанцій (індекс телевізійних 
станцій Нільсена, NSI). Найвідоміший прилад для вимірювання ау-
диторії — електронний аудиметр із запам’ятовуючим пристроєм. За 
його допомогою реєструвалися час роботи телевізора і ті канали, на 
які налаштовувалися глядачі. Інформація про те, хто дивився телеві-
зор в цей період, добувалася зі спеціальних щоденників, які розпо-
всюджувалися серед респондентів під час проведення дослідження. У 
1987 р. А. Нільсен почав визначати не тільки, які передачі дивляться 
глядачі, а й хто їх дивиться. Лічильники кількості глядачів надавали 
наступну інформацію: які програми дивляться, скільки родин і хто 
із членів сім’ї є глядачем. Того ж року Нільсен замінив свою систему 
аудиметрів і щоденників лічильниками кількості глядачів. Завдяки 
впровадженню цієї системи вся інформація реєструвалася автоматич-
но, членам сімей достатньо було лише позначити свою присутність 
натисканням кнопки. Ці лічильники стали основним методом вимірю-
вань національних телевізійних аудиторій [391, c. 363—364].

Для контролю за проведенням якісного збирання, обробки та ви-
користання даних дослідження телеаудиторії в Україні було створе-
но Об’єднаний Промисловий Комітет (ОПК), організаторами якого 
стали представники рекламодавців, рекламних агентств та телевізій-
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них каналів. У листопаді 1998 року ОПК провів тендер, у результаті 
якого єдиним оператором та постачальником даних стала компанія 
AGB Ukraine — спільне підприємство між українською компанією 
Consulting Ukraine Group та світовим лідером електронного вимірю-
вання телевізійної аудиторії — AGB Group [331]. Основним мето-
дом збору інформації компанії AGB Ukraine став метод електронного 
вимірювання за допомогою спеціальних лічильників (піплметрів). 

У серпні 2002 р. тендерний комітет, куди увійшли провідні експер-
ти — представники телеканалів і найбільших мережних рекламних 
агентств — зробив висновок, що панель від GFK-USM є найякісні-
шим рішенням і відповідає сучасним тенденціям телеринку. На 
підставі цього ІТК (Індустріальний телевізійний комітет) підписав 
з компанією GFK-Ukraine контракт на розгортання ТВ-панелі на 
території України [317]. GFK-Ukraine — одна з провідних україн-
ських компаній, що пропонує повний перелік послуг з проведення 
досліджень в Україні, Білорусі й Молдові. Вона входить до відомої 
дослідницької мережі GfK-Group, що об’єднує понад 130 компаній у 
63  країнах Європи, США, Канаді, Японії, Австралії, Китаї та інших. 
Нині клієнтами компанії є всі загальнонаціональні телеканали. 

Для вимірювання телеперегляду GFK-Ukraine використовує при-
стрій TC-VІ швейцарської фірми «Telekontrol». ТВ-метри цієї ком-
панії працюють в Австрії, Німеччині, Іспанії, Франції, Португалії, 
Швейцарії та Пуерто-Ріко. В телевізійному дослідженні беруть 
участь усі представники родини віком від 4-х років. Для цього на 
пульті ТВ-метра кожному члену родини виділяється одна «персо-
нальна» кнопка. Коли хтось із них захоче подивитись телевізор, спо-
чатку натискає на пульті ТВ-метра «свою» кнопку, фіксуючи таким 
чином, хто саме дивиться телевізор цієї миті. Під час вимірювання 
робота ТВ-метра не заважає перегляду телепрограм і не «шкодить» 
домашній побутовій електроніці. Споживана електрична потужність 
ТВ-метра — 18 Ватт, що дорівнює приблизно 2 грн./місяць [309].

Дані про телеперегляд передаються за допомогою спеціального 
вбудованого в ТВ-метр (піплметр) блоку — телефонного модему. 
Щоразу (о другій ночі та п’ятій ранку) центральний комп’ютер ком-
панії «додзвонюється» до всіх домогосподарств, що входять до те-
левізійної панелі. 

З початку 2003 року GfK Ukraine досліджувала телевізійну ауди-
то рію по всій Україні. Після панельного скандалу, з 2014 року 
Інду стріальний Телевізійний Комітет (ІТК) надає медіаринку дані 
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дослідження телевізійної аудиторії (ТВ панель) за допомогою до-
слідницької компанії Nielsen та компанії «Комунікаційний Альянс». 
Договір з Nielsen було укладено на 5 років. Телевізійна панель 
базується на загальнонаціональній вибірці з 3740 домогосподарств, із 
них 2540 домогосподарств (у 2013 році — 1600) розташовані в містах 
із населенням понад 50 тис., (50+); 1200 (у 2013 — 940 домогоспо-
дарств) — у містах з населенням менше 50 тис. осіб та селах [332].

За допомогою піплметрів фіксується, які програми, на яких ка-
налах і в який час дивляться члени українських родин. При цьому 
умовно вважається, що дані по цих родинах приблизно відповідають 
тому, що і коли дивляться всі українські телеглядачі.

Рейтинг є основною статистичною величиною обчислення ауди-
торії на телебаченні, інша величина — частка аудиторії використо-
вується для обчислення успіху тієї чи іншої програми. Вона засто-
совується для визначення параметрів, як програма протистоїть своїм 
безпосереднім конкурентам. Ця частка становить відсоток сімей, які 
дивляться телевізор і налаштовані на цю програму [91, 77].

Rat % — рейтинг програми/ каналу — відсоток глядачів про-
грами/ каналу від загальної кількості респондентів, які становлять 
вибірку дослідження [91, 77]. Означає співвідношення кількості спо-
живачів, котрі дивляться певну програму, до всього населення краї-
ни. Тобто це як усереднені показники погоди. Наприклад, програму 
А дивилося 12 млн. респондентів, населення нашої країни понад 42 
млн. Щоб визначити рейтинг програми А, слід 12 поділити на 42 й 
отриману цифру перевести у відсотки — 28,6%. 

Shr % — частка аудиторії програми/ каналу — відсоток глядачів 
програми/каналу від загальної кількості телеглядачів за період пе-
регляду програми/каналу [91, 77]. Означає співвідношення кіль-
кості споживачів, які дивляться певну програму до кількості тих, хто 
під час трансляції взагалі дивився телевізор. Наприклад, програму 
А споживало 12 млн. глядачів, а на період її трансляції телевізор 
дивилося, припустимо, 35 млн. Частку програми можна визначити 
аналогічно рейтингу, коли 11 поділити на 35 і перевести у відсотки, 
отримаємо 34,3% [392, c. 179].

Враховується тривалість перегляду кожним глядачем (у секундах, 
зазвичай це 30). Знаючи ці дані, телемовці можуть побудувати свою 
роботу таким чином, щоб новостворювані телепродукти подобали-
ся глядачам, кількість глядацької аудиторії збільшувалася й дивер-
сифікувалися прибутки.
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Сумарні пункти рейтингу показують загальний підсумок дії те-
левізійного розкладу на цьому ринку за тиждень, за місяць чи за весь 
період рекламного розкладу (сітки мовлення). GRP — Gross Rating 
Point(s) — сумарний(і) пункт(и) рейтингу, що показують загальну 
кількість контактів аудиторії з подією в різних медіа (і перші кон-
такти, і повторні). GRP Impacts (зазвичай вимірюється в тисячах) — 
сумарне охоплення — абсолютна кількість всіх осіб, котрі побачать 
рекламний ролик хоча б один раз [91, c. 83].

Для оцінки вартості пункту рейтингу на ТБ і взаєморозрахунків 
з рекламодавцями потрібні дані WGRP — Weighted Gross Rating 
Points — (зважені або приведені рейтинги), умовні одиниці для по-
купки реклами на ТБ, що позначає кількість глядачів, які прокон-
тактували з рекламним роликом в еквіваленті 30 секунд [91, c. 84]. 
Наприклад: Rat/рейтинг рекламного ролика * коефіцієнт ціни для 
цієї довжини ролика: 10% * 5 / 30 =1,67 

На сьогодні в Україні існує різна класифікація методик маркетин-
гових вимірювань телевізійної аудиторії. 

Найприйнятнішим для нас видається підхід науковців В. Ортин-
ської та О. Мельниковича, які маркетингові дослідження поділяють 
на кількісні та якісні. Кількісні маркетингові дослідження передба-
чають формування вибірки з генеральної сукупності досліджуваних 
об’єктів та проведення опитування із використанням анкет. За до-
помогою них можна вивчати існуючі споживчі переваги [241, с. 25]. 

Якісні дослідження проводять для вивчення неусвідомлених реак-
цій людини на зовнішні подразники на основі застосування методик 
психологічних та соціологічних досліджень. Серед них виділяють ін-
дивідуальні та групові (фокус-групи), глибинні інтерв’ю, тести. Такі 
дослідження дають можливість чітко визначати групи людей (сег-
менти), які є або будуть покупцями, розробляти нові маркетингові 
заходи.

В Україні останнім часом звертаються до кількісно-якісного мето-
ду опитування телеаудиторії — контент-аналізу. Це формалізований 
метод вивчення документів, який характеризується об’єктивністю 
висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній об-
робці тексту з подальшою інтерпретацією результатів [135, с. 113]. 
Завдяки цьому методу визначається, наприклад, сегментування те-
левізійного ринку. Щоб дослідити політичні симпатії українських 
телеканалів у виборчих перегонах, електронні ЗМІ часто вдаються 
до цієї методики моніторингу висвітлення виборчих кампаній у ма-



259

смедіа. За допомогою цього методу можна дослідити зміст та якість 
промоційних, інформаційних, рекламних повідомлень телемовців, їх-
ній попит на медіаринку [391, c. 96]. 

Маркетингову інформацію теж можна класифікувати. Найпоши-
реніший і найдоцільніший спосіб — поділ на первинну і вторинну 
(табл. 3.4.) [241, c. 17; 18]. Первинна — це така інформація, яка 
збиралася, оброблялася й розповсюджувалася відповідно до по-
ставленої мети маркетингового дослідження. Вторинна — інформа-
ція, яка збиралася, оброблялася й розповсюджувалася незалежно від 
мети дослідника. Це — статистичні дані щодо перепису населення 
країни, інформація, яку можна отримати із довідників, інтернет-ре-
сурсів, періодичних, бібліотечних, галузевих, урядових видань.

Спочатку краще розібратися та детально проаналізувати вторинну 
інформацію для того, щоб розуміти, якими даними можна користу-
ватися для розв’язання конкретного завдання стосовно збору пер-
винної інформації. Маркетингова інформація у будь-якому випадку 
має бути об’єктивною, надійною (валідною) та релевантною, тобто 
пропорційно відповідати вибірці дослідження. Проте і первинна, й 
вторинна інформація мають свої переваги і вади.

Табл. 3.4. [241]
Порівняльна характеристика первинної та вторинної інформації

Первинна інформація

Переваги Недоліки

Інформація збирається, обробляється й 
розповсюджується відповідно до мети 
дослідження;
забезпечено об’єктивність, надійність та 
релевантність інформації.

Збір і обробка інформації потребує 
великих часових ресурсів;

збір і обробка інформації потребує вели-
ких фінансових вкладень.

Вторинна інформація

Переваги Недоліки

Інформація збирається, обробляється
й розповсюджується відносно швидко;
можливість порівняти дані, коли є кіль-
ка джерел інформції;

переважно незначні матеріальні ресурси.

Інформація може носити надто загаль-
ний характер, а значить не відповідати 
меті дослідження;
вторинні дані можуть бути надто застарі-
лими (переписи населення бувають рідко);
суперечливість та неузгодженість отри-
маних даних.
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Окрім первинної та вторинної інформації на медіаринку існують 
ще й інші види: факти, оцінки, прогнози. Найпростішим видом ін-
формації є факт — подія, що відбулася. В основі оцінок лежать 
узагальнені висновки нинішніх та попередніх даних. Прогнози засно-
вані на обробці даних стосовно новітніх тенденцій та висновках для 
довгострокового планування. 

Для будь-якого виду маркетингового дослідження, а особливо кількіс-
ного, необхідно вміти формувати вибірку відповідно до генеральної су-
купності реципієнтів. Вибірка — певна невелика кількість досліджуваних 
об’єктів, які підлягають ретельному вивченню та є набагато меншими за 
реальні розміри сукупності досліджуваних одиниць [241, с. 165].

Генеральна сукупність — це група споживачів, які схожі за пев-
ними характеристиками та є предметом вивчення маркетингового до-
слідження [241, с. 167]. Наприклад, якщо потрібно провести кіль-
кісне маркетингове дослідження, мета якого — з’ясування сильних і 
слабких сторін телепроекту «Х-фактор 5», необхідно окреслити коло 
опитуваних покупців телетовару. Це можуть бути потенційні спожи-
вачі, цільова аудиторія чи навіть фактична, що існує на медіаринку. 
Далі, залежно від мети дослідження, слід визначити обсяг вибірки. 

Валідність (точність, об’єктивність) отриманих результатів безпо-
середньо залежить від обсягу вибірки, виділених коштів та часу, від-
веденого на дослідження. Для того, щоб уникнути обчислення вибір-
ки генеральної сукупності щоразу під час проведення маркетингового  
дослідження, науковці В. Ортинська та О. Мельникович пропонують 
таблицю обсягу вибірки при похибці 5% залежно від розміру гене-
ральної сукупності (табл. 3.5.) [241, с. 169].

Табл. 3.5. Обсяг вибірки при похибці 5%
залежно від розміру генеральної сукупності

N 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 100000 ~

n 222 286 333 350 360 370 385 398 400

Стратегічний менеджмент передбачає створення плану маркетин-
гового дослідження. Адже загальний стратегічний план розвитку те-
лепідприємства — це не тільки створення медіабренду каналу від-
повідно до концепції мовлення, окреслення його позицій на ринку, 
формування асортименту телепродукції, а й реалізація маркетинго-
вих досліджень [378, c. 110].
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Для забезпечення успішної діяльності телеканалу на медіаринку не-
обхідно розробити план маркетингового дослідження. Для цього треба 
здійснити необхідні етапи підготовки, що об’єднують науково-методичну 
й організаційну діяльність. Перш за все слід окреслити мету та параме-
три, які підлягатимуть дослідженню. Далі — підрахувати обсяг наукових 
та фінансових витрат, скласти приблизний кошторис [378, c. 110].

Після окреслення мети і проблеми дослідження необхідно дати 
відповідь на запитання: «Який вид дослідження необхідно застосову-
вати?», «Чи це буде кілька видів?». 

Наприклад, на телебаченні переважна більшість каналів користуєть-
ся таким аутсорсинговим методом вивчення аудиторії, як панельні домо-
господарства або піплметрові вимірювання. Ця детальна маркетингова 
інформація вкрай важлива для топ-менеджменту каналу, проте її буде 
недостатньо, щоб зрозуміти мотиви покупок споживачів, наприклад, на 
початковому етапі введення товару на ринок. Тоді потрібно звернутись 
до такого маркетингового дослідження, яке б у повному обсязі допомог-
ло дати відповідь на поставлені питання відповідно до мети досліджен-
ня і надало об’єктивну інформацію про основні мотиви телеперегляду 
певного продукту. У подібній ситуації, фокус-групове дослідження буде 
найкращим доповненням до піплметрового вимірювання [378, c. 110].

Нагадаємо, що таке аутсорсинг. За визначенням науковця Є. Са-
вельєва, це — оптимізація діяльності та зменшення витрат підприєм-
ства чи організації на базі концентрації на основних сферах діяльності 
і передачі вторинних або непрофільних функцій стороннім виконав-
цям. Аутсоргинг означає використання зовнішніх джерел [299, с. 155].

Наступне завдання плану маркетнгового дослідження полягатиме у 
з’ясуванні відповідного сегменту аудиторії. Це можуть бути як лояльні 
покупці (цільова аудиторія), так і потенційні, конкуренти та споживачі 
конкуруючих фірм — респонденти, які відповідають меті дослідження.

Місце, де проводитиметься маркетингове дослідження, буде на-
ступним етапом розробки плану. Локації можуть бути різноманітни-
ми: у спеціально призначених для цього місцях, удома в респонден-
та, біля опитуваного об’єкта тощо (табл. 3.6.) [378, c. 110].

Чому так важливо задовольняти потреби цільової аудиторії? Тому що 
об’єм продажів певної компанії, зокрема й телепідприємства забезпечу-
ють дві групи клієнтів: нові користувачі (потенційна аудиторія) та ті, які 
купують продукцію повторно (лояльна, цільова аудиторія). Дослідження 
показують, що залучення нового споживача може обійтися компанії в 
п’ять разів дорожче, ніж задоволення потреб цільової. А для того, щоб 
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новий споживач приніс підприємству прибуток, відповідний до того, який 
організація отримала від потенційного покупця, компанія повинна збіль-
шити свої витрати в 16 разів. Тому утримання споживачів є завданням 
набагато важливішим, аніж залучення нових користувачів [111, c. 18].

Для сучасного сегментування аудиторії необхідна персоніфікова-
на база даних — інформація щодо попередніх покупках споживача, 
демографічні дані (вік, рівень прибутків, дані про членів родини, 
дати днів народження), психографічні (вид діяльності, інтереси, по-
гляди), медіаграфічні (якому ЗМІ віддають переваги) та інша кори-
сна інформація. 

Табл. 3.6.
План маркетингового дослідження

Органі-
зація, 

що про-
водить 
дослід-
ження

Тема Мета Вид
дослід-
ження

Ауди-
торія

Місце
прове-
дення

СТБ Купівельна 
поведінка 
споживачів 
телепроекту
«Х-фактор» (5 
сезон)

Виявити змін-
ні у поведінці 
споживачів 
нового сезону

Якісне 
(фо-
кус-гру-
пове)

Потен-
ційні 
спожи-
вачі

Телека-
нал
СТБ

СТБ Основні мотиви 
перегляду 5 
сезону «Х-фак-
тор»

З’ясувати 
сильні й слаб-
кі сторони 
телепроекту 
«Х-фактор 5»

Кількісне
(анкету-
вання)

Цільова 
ауди-
торія

Зні-
мальний 
май-
данчик 
телешоу

СТБ Переваги й 
недоліки ефір-
ної промоції 5 
сезону «Х-фак-
тор»

Дослідити 
проморолики 
щодо впливу 
на аудиторію, 
порівняти 
з даними 
піплметрових 
досліджень

Кількіс-
ноякісне 
(кон-
тент-а-
наліз)

Цільова 
ауди-
торія

Теле-
канал 
СТБ
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Цей процес називається реінжинірингом (reengineering). Це — ком-
плексна процедура, що передбачає розробку нових ділових про це сів у 
фірмі або підприємстві шляхом радикального перепроектування існуючих 
процесів, зазвичай на основі інтенсивного використання у нових процесах 
електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що у свою чергу дає мож-
ливість отримання додаткових конкурентних переваг. Родоначальником 
терміну «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. Ближчим до нашого 
розуміння є визначення М. Рибакова, реінжиніринг — це фундаменталь-
не переосмислення і радикальне перепроєктування бізнес-процесів з метою 
досягнення істотного поліпшення якості функціонування [297, с. 346].

Нині ринковий медіапростір складається з традиційних спожи-
вачів (які не купують через мережу інтернет), кіберпокупців (які 
купують товари переважно через інтернет) та гібридних клієнтів (які 
користуються двома способами) [59, с. 27].

Багато компаній вже сьогодні заробляють гроші шляхом віртуаль-
ної реальності — комбінації технологій, що дозволяє користувачеві 
відчути себе в модельованому за допомогою комп’ютера тривимірно-
му просторі. Споживачеві необхідно задіяти такі дистантні та кон-
тактні відчуття, як зір, слух, дотик [182, с. 94]. 

Найпередовіші підприємства використовують віртуальну реаль-
ність для розробки і тестування нових продуктів, а також реклами, 
просування і продажів уже готових товарів. Це приклад застосування 
креативного маркетингу, що ідентифікує потреби аудиторії. Завдяки 
його уживанню, користувачі з ентузіазмом відповідають виробникам 
контенту, котрі можуть, за необхідністю чи бажанням, самостійно 
розробляти продукти. Створення креативного простору із мережі пе-
реходить у реальність, де споживачі контенту медіа стають творцями. 
Це є прикладом кастомізації виробництва [378, c. 112].

Нагадаємо, що «кастомізація означає, що компанія взмозі забез-
печити кожному клієнту адаптовані спеціально під нього продукти, 
послуги, ціни й канали доставки, тобто це — адаптація масового про-
дукту під конкретного споживача», — вважає Ф. Котлер [182, с. 31]. 
Нині поширені варіанти пропозицій зацікавлених споживачів в со-
ціальних мережах, блогах, на сайтах тощо. 

Український науковець Артем Захарченко переконаний, що в Україні 
вже «є видання, в яких досвідченні користувачі мають ті самі права, що 
і працівники редакції, зокрема, це – Texty.org.ua» [129, с. 15].

«Багато журналістів, схоже, не усвідомлюють той обсяг прибут-
ків, які вже генеруються від збору даних, аналізу даних та візуалі-
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зації. Це бізнес із «очистки» інформації», — вважає представник 
компанії «Deutsche Welle» Мірко Лоренц [206].

Так компанія «Bloomberg» оперує 300 тисячами терміналів та поста-
чає користувачам фінансові дані. Це — потужний інструмент для фінан-
сового бізнесу, ділової журналістики. Кожен термінал має клавіатуру з 
кольоровими кодами та до 30 тисяч опцій перегляду, порівняння, аналізу 
та надання допомоги у прийнятті рішень, що робити далі. Цей основний 
бізнес генерує приблизно $6.3 мільярди доларів на рік [169].

Тож, завдяки маркетинговим дослідженням менеджери телека-
налів мають дані, що допомагають їм у прийнятті зважених рішень 
щодо конкурентних переваг на медіаринку. Медіадослідження нада-
ють можливості визначати цільову аудиторію й таргетувати її, ро-
зуміти тактику збільшення продажів, досягнення вигідного рівня цін, 
підвищення конкуренції конкретного товару і ринку збуту, знижува-
ти фінансові ризики, вчасно реагувати на зміни зовнішнього середо-
вища, координувати і поліпшувати ефективність телевиробництва і 
промоції в цілому.

Без щоденної звітної інформації стосовно рейтингів телевізійно-
го продукту телемовці діятимуть наосліп, а це може призвести до 
невиправданих збитків. Застосування різноманітних маркетингових 
методик досліджень аудиторії дозволяє українському телевізійному 
бізнесу якісно розвиватися. Завдяки цьому телевиробники можуть 
поліпшувати процес планування телеефіру, вірно визначатись, в яко-
му напрямку, де, коли і як застосовувати маркетингові механізми. 

3.4. Інноваційні моделі управління поведінкою
медіаспоживача

Нині переважна кількість телемовців користується сегментацій-
ною стратегією маркетингу — цільовим маркетингом. Це — форма 
маркетингової діяльності, в результаті якої продавець розділяє сег-
менти ринку, обирає з них один чи більше цільових сегментів і розро-
бляє методи маркетингу для кожного з них окремо, цілеспрямовано, 
з урахуванням вибору товарних позицій, що є найефективнішими 
для кожного сегменту ринку [130, с. 51]. 

Виходячи з цього, медіаринок треба розглядати не як єдине ціле, 
а як сукупність його окремих частин, виділених за специфікою за-
питів споживачів, тобто сегментів [142, c. 91]. Сегментація — це про-
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цес розподілу потенційного ринку на різні групи споживачів, які ма-
ють подібні мотиви щодо покупки конкретного товару та можливість 
придбати його [241, с. 138].

Топменеджери телеканалу та менеджери з продажу реклами мають 
визначитися, хто на медіаринку є існуючою або реальною аудиторією 
(всі споживачі телепродуктів), хто є потенційним споживачем (частина 
аудиторії, яка в майбутньому може стати цільовою) та якої поведінки 
можна чекати від них в результаті запланованої рекламної чи промокам-
паній, а хто є найперспективнішим глядачем або цільовою аудиторією 
(частина аудиторії, об’єднана спільними інтересами, загальнодемогра-
фічними характеристиками та культурними уподобаннями).

Перерозподіл споживацької уваги певного телеканалу відбувається 
таким чином: нові користувачі знайомляться з даною категорією; ло-
яльні споживачі (ядро аудиторії, або найменший діапазон прихиль-
них користувачів) регулярно купують телепродукцію; непостійні 
споживачі торговельної марки купують товари і вашого медіабренда, 
й інших виробників (посередників); непостійні споживачі інших тор-
говельних марок купують товари інших медіабрендів, але не товар 
даного телемовця (посередника); лояльні споживачі до іншої торго-
вельної марки регулярно купують телепродукти чужого медіабренда. 
Лояльні (прихильні) покупці певної торговельної марки є найпер-
спективнішими, тому що вони віддають перевагу саме вашому брен-
ду, вони й будуть ядром цільової аудиторії [383, c. 145]. 

Доцільно визначити чинники сегментування ринку за групами спо-
живачів: географічні, демографічні, психографічні, поведінкові. За 
класифікацією американських дослідників Уільяма Перрола та Дже-
рома Маккарті існує шість підходів до сегментації ринку, що є його 
об’єктами: перелік великих споживацьких ринків; перелік потенцій-
ний споживацьких потреб; знаходження «звужених» споживацьких 
ринків, типу однорідних субринків; відбір встановлених вимірювань; 
назва можливих споживацьких продуктів; оцінювання споживаць-
ко-ринкових сегментів та розміру кожного з них [481, с. 45]. 

Нині широкої популярності набирає деталізація й конкретиза-
ція цільової аудиторії відповідно до її переваг, уподобань, звичок. 
Даний процес називається таргетуванням (від англ. target — ціль). 
Для цього візуалізується портрет глядача завдяки складанню карти 
емпатії, в якій сегментуються звички споживача, а також те, що він 
бачить, чує, думає й робить, з ким ділиться сокровенним, хто його 
друзі, сім’я, оточення, які книги читає, де любить відпочивати, як 
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і завдяки чому вирішує проблеми, що його мотивує й робить щас-
ливим тощо. 

Нагадаємо, що об’єктами телевізійних маркетингових досліджень, 
крім глядачів (споживачів), можуть бути товари (у т.ч. послуги), 
медіаринок, ціни, маркетингові комунікації, у тому числі реклама, 
промоція, ринкові тенденції.

Завдяки зібраній маркетинговій інформації та задля встановлення рів-
новаги між метою та маркетинговими можливостями й ресурсами теле-
мовцям необхідно провести SWOT-аналіз, що передбачає певне бачення 
перспективної картини розвитку медіаринку й телемовця в ньому. Телека-
нал має детально проаналізувати, що є його сильною стороною, а що — 
слабкою, які можливості має використовувати та що йому загрожує.

Пропонується вдосконалення розроблених нами раніше чотирьох 
етапів до підходу маркетингових досліджень: окреслення проблем й 
аналіз ситуації; отримання даних; інтерпретація даних; вирішення 
проблем [391, с. 160].

Перший етап передбачає постановку й окреслення проблем, збір 
інформації, а також аналіз первинних і вторинних документів за до-
помогою техніки «braine storm» [391, с.160]. Науковці І. С. Земля-
ков, І. Б. Рижий, В. І. Савич переконані, що для отримання мар-
кетингової інформації використовуються такі методи: опитування, 
спостереження й автоматична реєстрація даних, експеримент, теле-
панель. Вибір конкретного методу залежить від мети дослідження та 
досліджуваної ознаки (людина, предмет) [130, с. 45].

Ми схиляємось до наступної класифікації: опитування, спостережен-
ня й автоматична реєстрація даних стосується першого етапу маркетинго-
вих досліджень. А телепанель і експеримент є швидше об’єктами наступ-
ного етапу отримання даних, адже ці методи передбачають обов’язкову 
електронну обробку за допомогою спеціальних приладів — тестерів — на 
випадок експерименту й піплметрів — для вимірювання телепанелі. Ці 
чинники є об’єднуючими, тому їх можна віднести до наступного етапу 
маркетингових досліджень — отримання даних [383, c. 145].

Тож для першого етапу збору маркетингової інформації дієвими спосо-
бами будуть опитування, спостереження й автоматична реєстрація даних. 
Опитувати респондентів можна різними способами: за допомогою спеціально 
розроблених анкет, телефонних дзвінків, інтерв’ювання, які націлені на з’я-
сування даних стосовно споживчих інтересів чи дослідження телепродуктів 
або послуг. Спостереження відбувається за допомогою фіксації даних від-
повідних фактів виробничого процесу, мотивації споживчої поведінки, взає-
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мовідносин між виробниками, продавцями і споживачами медіасередовища. 
Аналіз споживчих переваг можна вимірювати завдяки автоматичній реєстра-
ції даних (у тому числі початковий етап контент-аналізу) [383, c. 146].

Використання техніки «мозкового» шторму для топменеджмен-
ту телеканалу буде корисним для знаходження правильних рішень 
щодо відповіді на такі питання, як інформаційні виклики стосовно 
мікро- та макромедіасередовища, прийняття вірних стратегічних рі-
шень, вивчення споживачів, конкурентів, місткості ринку, аналізу 
цін, телепродуктів, реперних точок тощо.

Наприклад, для визначення реперних точок насичення ринку та-
кого телепродукту, як український серіал, необхідно промоніторити 
ситуацію й проаналізувати життєвий цикл товару й намагатися дати 
прогноз на можливу тривалість його етапів та, як результат, виведен-
ня нового товару на ринок.

Другий підхід полягає у поглибленому вивченні й отримані якіс-
них і кількісних методик досліджень. На цьому етапі стимулювати 
дискусію щодо якісного дослідження можуть допомогти фокус-гру-
пи, які опитуються на певну зазначену тему [391, с. 160]. Цей метод 
передбачає вибірку близько 100 осіб, які розбиваються на підгрупи 
з 8—12 респондентів у кожній. Модератор (ведучий фокус-групи) 
повідомляє тему, пояснює мету і процедуру дослідження.  

Сутність такого методу дослідження полягає у визначенні став-
лення респондентів до обраної теми (проблеми), мотивації їхніх дій. 
Учасники фокус-групи можуть не лише вільно висловлювати думки 
з приводу запропонованої теми, а й певним чином впливати один на 
одного. Завдяки такій організації фокус-групової бесіди дослідник 
отримує корисну інформацію щодо поведінкових та емоційних реак-
ції респондентів, — підкреслює науковець В. Різун [289, с. 63]. 

Завдяки кількісним дослідженням можна знаходити й структурувати ре-
спондентів, підсумовувати їхню кількість, привабливість їхньої покупки, усе-
реднювати чи застосовувати інші статистичні дані. Цей підхід має такі склад-
ники: прямі опитування, персональні інтерв’ю, експеримент, тестування, а 
також розповсюджений, особливо на телебаченні, метод отримання даних за 
допомогою панелі або «піпл метрів». Основною перевагою даного методу є 
точність і миттєве надання отриманої інформації [383, c. 147].

Подібні вимірювання аудиторії в Україні проводять спеціалізовані 
консалтингові компанії на кшталт AGB, GFK, Nielsen. З 1998 р. україн-
ський медіаринок вимірювала компанія AGB, з 2003 р. GFK. З 2014 р. те-
левізійні переваги української аудиторії вимірює компанія Nielsen [128].
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Метою такого дослідження є визначення обсягів та ефективності 
телеканалів, телепродуктів, промоції та реклами на медіаринку. Ця 
інформація стосовно кількості та якості глядацької аудиторії, надання 
переваг тому чи іншому телепродукту, перегляду у певний час допом-
агає топменеджерам телеканалів приймати зважені рішення щодо об-
рання відповідної стратегії й тактики управлінської діяльності. Участь 
у панельному дослідженні бере група постійних респондентів, які за 
спеціальною методикою формують вибірку домогосподарств України, 
і які за своїми соціально-демографічними й технічними характеристи-
ками (телеобладнання, тип прийому телесигналу тощо) повністю від-
творюють структуру населення країни в зменшеному масштабі.

За даними дослідження GFK-Ukrainе (граф. 3.1.) в середньому 
щодня кожен українець присвячував телеперегляду майже три годи-
ни за період 2008—2010 рр. Цей час варіюється від чотирьох з поло-
виною годин (або 273 хв.) взимку і до двох з половиною (167  хв.) 
влітку. Таким чином, телеперегляд демонструє ще й чітко виражену 
сезонність (граф. 3.1.).

граф. 3.1. Динаміка рейтингу загального телеперегляду у 2008—2010 рр. 
(Україна, вік 4+) [332]

Щороку лідери українського телеефіру збирають близько поло-
вини (за часткою Shr%) всієї глядацької аудиторії. Найрейтинговіші 
програми 2003—2009 років наведені в таблиці 3.7.
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Табл. 3.7.
Найрейтинговіші програми українського телебачення 2003—2009 рр. 

(Україна, вік 4+, міста 50 тис.+) [332]

Дата Канал Назва Початок rat% shr%

31.12.2003 Інтер За двома зайцями, 
м`юзикл

21:50:59 30,65 58,38

11.03.2004 1+1 Бідна Настя т/с 20:16:41 27,91 54,50

18.12.2005 Інтер Майстер і
Маргарита х/ф

20:59:22 32,04 66,17

26.11.2006 1+1 Танці з зірками 20:24:07 26,28 53,93

25.12.2007 Інтер Тетянин день т/с 20:31:06 19,05 43,29

20.02.2008 Інтер Тетянин день т/с 20:32:59 20,85 44,82

20.05.2009 Інтер Футбол. КУЕФА. 
Шахтар-Вердер

21:18:41 17,33 50,91

У зв’язку з широким впровадженням мультимедійних техноло-
гій, зокрема, підключенню домогосподарств до послуг IPTV та OTT, 
медіакомпанії отримали можливість вивчати переваги перегляду 
відеоконтенту багатьох родин. Рейтингова агенція Big Data.ua за 
сприяння Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 
й «Укрінформ» нині реалізують дослідження перегляду з розбив-
кою за типом цифрового пристрою (Smart TV, цифрова приставка, 
комп’ютер, планшет, мобільний телефон тощо) 456 тисяч домого-
сподарств. Нагадаємо, що IPTV (Internet Protocol Television), OTT 
(Over the Top) — частина технології IPTV [146].

Якщо порівнювати з попередніми вимірюваннями, стає зрозумі-
лим, що нині досліджують переваги аудиторії не тільки загальнона-
ціональних мовців, а всіх телеканалів України, зокрема, й нішових, 
які раніше майже ніколи не брали участі в опитуванні через високі 
ціни за послуги. Телеканали розподілили за тематичними групами, 
тобто типом мовлення: інформаційні, розважальні, музичні, загаль-
ного перегляду, пізнавальні, дитячі, спортивні, телеканали фільмо-
показу тощо (рис. 3.5.). Цікаво, що СТБ і Новий канал виступають 
у статусі не загальнонаціональних мовців, як було раніше, а нале-
жать до розважальних медіа, а це змінює парадигму конкурентних 
переваг однотипних телеканалів. Тобто тепер ці мовці розподілені за 
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контентом мовлення, а не за зоною, масштабом покриття, формою 
власності. Це — новітній підхід до вимірювань переваг в інтернеті.

Найохочіше користувачі продовжують споживати контент загаль-
ного перегляду (35,49%), тобто той, де представлені різноманітні 
продукти — від інформаційного мовлення до фільмів. Наступним 
у рейтингу йде розважальний контент (30,57%), що констатують і 
наші дослідження (у наступному розділі). Приємною несподіван-
кою став достатньо великий відсоток уподобань дитячого (7,82 %) 
та пізнавального контенту (5,7%), тоді як інформаційні програми 
змістилися з перших сходинок (5,57%). Це свідчить про втому від 
кримінальних новин, сюжетів із зони бойових дій, фейковості ма-
теріалів (рис. 3.5.) [146].

рис. 3.5. [146]

Експериментальний метод — порівняльний аналіз двох або біль-
ше респондентів, що є простим виключенням характеристик, отри-
маних через тестування — теж може застосовуватись для отримання 
даних [391, с. 160].

Якісний метод дослідження — тестування аудиторії телевізійних 
мереж — зустрічається рідко. Може використовуватись для оцін-
ки програм і концепцій промокампаній. В Україні метод тестування 
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запро вадив телеканал «ІСТV» у програмі «Свобода слова». Нині він 
застосовується й у політичних токшоу. Ця інтерактивна технологія до-
зволяє в режимі реального часу стежити за реакцією респондентів на 
все, що відбувається в студії. Респонденти в студії (тест-група) — це 
100 осіб з усіх областей України, які презентують населення всієї країни 
за соціально-демографічнимим показниками. В руках кожного учасника 
тест-групи — електронний пульт. Натискаючи його кнопку, вони фік-
сують персональну реакцію на все, що відбувається в студії. Комп’ютер 
одержує інформацію з кожного пульта двічі на секунду і на основі цього 
будує графік. Крива графіка демонструє середню думку всіх респон-
дентів. Завдяки застосуванню цього методу думка репрезентованої ауди-
торії відбиває точку зору в цілому всіх громадян України [265].

Третій підхід, що застосовується до маркетингових досліджень, 
передбачає інтерпретацію даних — аналіз частки ринку за допомо-
гою одиниць обліку і зовнішньої статистики [391, с. 160]. 

Нині для аналізу медіаринку та планування у різних медіа тисячі 
користувачів з 28 країн світу застосовують програмне забезпечення 
MMW (Markdata Media Workstation), TeleView, PreView, PlanView, 
E-Telereport.com, E-Videotrack.com. Це — продукти міжнародної 
ком па нії Markdata, яка є одним із лідерів-виробників програмного 
забезпечення в галузі медіа [332].

В Україні продукти Markdata використовуються для аналізу да-
них телеперегляду і поєднують у собі засоби для роботи з інтегро-
ваною базою даних телепанелі і моніторингом телеканалів (реклами, 
промоції, програм). Програмне забезпечення використовується всіма 
учасниками телевізійного й рекламного ринку. Ці телепродукти, крім 
телебачення, можуть застосовуватись для будь-яких медіа (радіо, 
преса, зовнішня реклама і т.д.).

З 1 листопада 2017 року введено обмеження на створення в MMW 
цільових аудиторій (ЦА) менше 30 кейсів. Дане обмеження унемож-
ливить розрахунок показників за всіма ЦА (зокрема створеними 
раніше), розмір яких складає менше 30 кейсів [128].

На четвертому етапі маркетингових досліджень топменеджери теле-
каналів мають робити висновки: чому споживачі купують той чи інший 
товар, глядачі дивляться те, що вони дивляться. Далі пропонуються 
шляхи оптимізації процесу, вирішення проблем [391, c. 160].

Отже, щоб оптимізувати маркетингову діяльність, забезпечити до-
стойне місце в конкурентному медійному середовищі, досягти збіль-
шення продажів та максимального отримання прибутків, телеканали 
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мають ефективно використовувати зворотні зв’язки від споживачів 
стосовно інформації про ставлення до виробника, продавця та його 
товару (послуги), цін, макро- та мікросередовища в цілому.

Після детального аналізу споживачів, конкурентів, товарів, цінової 
політики, місткості медіаринку телемовцям необхідно провести сегмен-
тування цих елементів маркетингу, об’єктивно та точно структурувати 
їх та створити власну модель класифікації. Ця модель допоможе те-
левиробникам прийняти зважені й вірні рішення стосовно загальних 
бізнес-процесів, стратегічного планування, тенденцій розвитку влас-
ного телепідприємтсва та способів подолання кризових ситуацій, на 
які можуть вказати маркетингові дослідження відносно цих елементів. 

Запропоноване вдосконалення основних етапів маркетингових 
досліджень дозволить ефективніше використовувати певні види до-
сліджень задля виявлення, постановки завдань, отримання й інтер-
претації даних та досягнення бажаних результатів. Це допоможе 
телеканалам знайти потенційних споживачів, визначити цільову ау-
диторію, дослідити поведінку та мотивацію споживачів, конкурентос-
проможність товарів та послуг, обрати цільовий ринок збуту власних 
товарів з метою його поступового захоплення, провести розрахунок 
співвідношення попиту та пропозиції, орієнтувати виробництво на 
«потрібний» товар як для споживачів, так і для телемовців, як вироб-
ників медіапродукту [383, c. 149].

Трансформаційні явища останніх років, що відбуваються в Україні 
та світі, продовжують загострювати проблеми українського телевізій-
ного бізнесу в боротьбі за увагу споживача, дослідження мотивації 
покупок. Наукові розвідки рекламних впливів, пропаганди на люди-
ну і суспільство впродовж останніх десятиліть призвели до стрімкого 
зростання розбіжностей у знаннях основної маси суспільства і тими, 
хто належить до топменеджменту, лідерів думок, правлячих еліт. 
Для того, щоб мати відповідний вплив на аудиторію й суспільство 
через ЗМІ, вони бажають знати про громадян більше, ніж ті знають 
про самих себе [388, c. 122].

З одного боку, «пропаганда спрямована на світогляд, усталену си-
стему уявлень, яка включає узагальнені судження людини про навко-
лишнє середовище та світ, прагне створити міцну й стабільну систему 
поглядів та оцінок» [16, с. 28]. З іншого, це — «широкий спектр 
методів впливу на людей, громадську думку, починаючи від передачі 
їм будь-яких даних і закінчуючи прямим маніпулюванням свідомістю 
[228, с. 56]. Це — «інтенсивні комунікативні процеси, що мають на 
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меті зміну поведінки аудиторії, на яку вони налаштовані» [261, с. 46].
Така ситуація спричинить маніпулятивні дії, що можуть призвести 

до загрозливих негативних наслідків з точки зору впливу на людську 
психіку. Тому потреба в прийнятті адекватних рішень щодо викликів 
часу з питань інноваційних чинників у рекламно-комунікаційній діяль-
ності, виготовлення рекламних та промоційних повідомлень, нових під-
ходів у стратегічних засадах програмування телеефіру, пози ціонування 
телемовців, а отже в якісному менеджменті з кожним роком неухильно 
зростає [388, c. 122].

Крім того, що реклама, пропаганда беруть участь у формуванні спо-
живчого попиту, вони є могутньою зброєю переконання, сугестії і впли-
вають на всю життєдіяльність людини. Рівень розвитку особистості за-
лежить від діапазону її потреб, способу формування цінностей, інтересів 
та шляхів реалізації. Краще зрозуміти мотивацію потреб можна через 
діалектичний взаємозв’язок «людина — аудиторія — споживач». Потре-
би є не тільки джерелом діяльності людей, а й рушійною силою розвитку 
суспільства в цілому. Тому суспільство, соціальні групи, лідери думок, 
топменеджери, впливаючи на процес формування та задоволення потреб 
людини, мають можливість спрямовувати вектор її життєвих орієнтацій 
та поведінки в той чи інший бік [388, c. 122].

На думку провідних американських фахівців з реклами, профе-
сорів Мічиганського та Каліфорнійстких університетів Раджива Ба-
три, Джона Дж. Майєрса та Девіда А. Аакера, найефективнішою є 
реклама, в якій враховані потреби та інтереси людини, суспільства. 
Тому рекламодавці для формування змістових зв’язків «інформа-
ція — людина — потреба» наголошують на необхідності того, щоб 
реклама надсилала в мозок людини не окремі, ізольовані один від 
одного сигнали, а систему, в якій кожен із попередніх був би засобом 
здійснення наступного [21, с. 697].

Вони переконані, що ефективним рекламне повідомлення буде за 
таких умов: воно повинне нагадувати про існування певної потре-
би; після ознайомлення з аргументами людина визнає, що об’єкт, 
який рекламується, дійсно може задовольнити цю потребу; вона усві-
домлює, що рекламований об’єкт за своїми якостями є кращим від 
інших, йому подібних; на підставі попередніх етапів обдумування 
виникає рішення придбати рекламований об’єкт.

Наболілою темою багатьох дискусійних суперечок провідних за-
хідних фахівців з питань реклами та маркетингу від початку 90-х ро ків 
і донині залишається проблема сугестивного впливу та маніпулятив-
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них технологій рекламної комунікації, пропаганди. Їх дослід жували 
такі закордонні та українські вчені, як Дж. Вайкарі, Дж. Гелбрейт, 
Дж. Лазняк, П. Лазарфельд, Р. Мертон, Д. Огілві, В. Пікард, Е. Рай-
денбах, Р. Рівс, Д. Робін, М. Сатерланд, Н. Хомський, К. Хопкінс,  
Е. Аронсон, В. Бехтерєв, С. Кара-Мурза, І. Михайлин, В. Набру-
ско, А. Репьєв, В. Петрик, Г. Почепцов, М. Присяжнюк. Ці питання 
й нині є актуальними: «Чи маніпулює реклама споживачем?», «Що 
є сутністю рекламного оголошення?», «Чи насправді вона у своїй 
основі неетична?», «Чи існують в ній приховані привабливі сили, які 
маніпулюють споживачем поза його волею», «Чи є реклама надмірно 
настирною?», «А може вона дратує чи ображає людей?», «Чи можна 
вважати етичною рекламу цигарок та алкоголю, що спонукає молоде 
покоління до паління й зловживання спиртними напоями?». 

Маніпулювання — вид психологічного впливу, що використовується 
для досягнення односторонього виграшу за допомогою прихованих спо-
нукань іншого задля здійснення певних дій [21, с. 699]. Маніпулюван-
ня — вправна витівка, підтасування фактів у негожих цілях [119, с. 47].

Настільки реклама є впливовим і могутнім знаряддям маркетингу, ста-
ло зрозуміло завдяки дослідженням мотивації аудиторії у 50-х роках, що 
виявили багаторівневий уплив на ринок. Дослідження мотивації — це 
підхід, заснований на фрейдистській психоаналітичній моделі сприйняття 
рішень споживачем. Він передбачає, що важливі мотиви покупки знахо-
дяться на підсвідомому рівні і що реципієнт не в змозі їх усвідомити тоді, 
коли у нього запитують думку про певну марку чи продукт. Людина, 
наприклад, може не сприймати чорнослив через підсвідому асоціацію зі 
старістю, але при цьому не усвідомлювати існування цієї асоціації та її 
впливу на прийняття власних рішень. Споживач може надати перевагу 
сухій суміші для випікання кексу, в яку потрібно додати яйце тому, що 
він підсвідомо бажає внести свій вклад у процес випікання, хоча підсвідо-
мо вірить, що свіже яйце покращить якість готового продукту [21, с. 699]. 

Концепція маніпулювання споживачем за допомогою інформації 
на підсвідомому рівні досягла свого зеніту в експерименті із впливу 
реклами на людину за допомогою підпорогових подразників, по-
ставленому Джейсом Вайкарі у 1956 р. Під час демонстрації філь-
мів у кінотеатрі він кожні 5 секунд відображав на екрані фрази: 
«У мене спрага, хочу кока-коли» та «Я голодний, хочу попкорн». 
Фрази миготіли  протягом 1/3000-ї частки секунди, що набагато 
нижче порогу свідомого сприйняття. Тести, що тривали протягом 6 
тижнів, забезпечили ріст обсягу продаж «Кока-коли» на 57%, поп-
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корну — на 18% [500, с. 203]. Концепція підпорогової рекламної дії 
на підсвідомий рівень призвела до висновку маніпулювання люди-
ною. Проте проведення подібного тесту потребувало елементарного 
контролю, а повторні випробовування не були проведені. Отримані 
результати, а саме цифри — 18% й 57% теж мали великі розбіж-
ності і пояснити їх Дж. Вайкарі не зміг. Наступні дослідження з 
використання у рекламі підпорогових подразників не принесли по-
зитивних результатів. Тому в професійному рекламному середовищі 
ця концепція не закріпилася.

Проте дослідник з питань реклами Джоел Сегерт зауважив, що такий 
висновок передчасний [487, с. 55]. В одному експерименті було вста-
новлено, що «ступінь спраги» зростала значно, якщо нижче порогу под-
разнення експонувалось слово Coke (кока-кола), ніж у тих випадках, 
коли глядачеві демонструвались беззмістовні послідовні слова. Крім того, 
діючи на людину підпороговими стимулами, психологи встановили збіль-
шення проявів таких нахилів, як депресія, заїкання, що були притаманні 
реципієнту, але тільки в тому випадку, якщо вони були у нього на по-
чатку. Вочевидь, такі дії тільки збільшили можливість винести підсві-
домі мотиви на поверхню свідомості, проте не для того, щоб створюва-
ти їх або змінювати в процесі підпорогових подразників [460, с. 323].

З одного боку це свідчить, що дослідження мотивації були пере-
оцінені і не дають підстав спеціалістам із реклами вважати її одним 
із важелів тотального контролю над аудиторією. А з другого, коли 
рекламні оголошення використовують засоби, що виходять за межі 
поставлених завдань, ймовірність маніпуляцій завдяки емоційним 
спонуканням зростає.

Реклама є могутньою зброєю переконання, і це може бути резуль-
татом як позитивного, так і негативного впливів. Позитивний чин-
ник відображає вплив реклами на суспільне благополуччя й ефек-
тивність існування економічних систем. Негативний аспект полягає 
у сугестивному впливі на формування в громадян певних уявлень 
про цінності та стилі життя (змагальність реклами з літературою, 
музикою, церквою, школою тощо), почуття меркантильності, моти-
ваційних дій щодо придбання шкідливих товарів та послуг (тютюн, 
алкоголь). І перший, і другий чинники є результатом сукупного 
сугестивного впливу реклами як на окремого громадянина, так і на 
суспільство. Де вплив відчувається більше, там і буде перевага, і за-
лежатиме вектор сугестивності рекламного повідомлення зі знаком 
«+» чи «–» [388, c. 123].

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ГАЛУЗІ
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Це можна відобразити у вигляді моделі, що структурує су-
гестивну взаємодію реклами, споживача та суспільства 
(рис. 3.6.) [388, c.123].

                                 РЕКЛАМА

рис. 3.6. Модель сугестивної взаємодії реклами, споживача, суспільства

Більшість людей частіше роблять свій вибір свідомо. Уявлення 
про цінності формуються на основі потреб та інтересів особистості. 
Кожна людина — свідомо чи не свідомо — формує індивідуальну 
ієрархію цінностей. Залежно від умов, місця й часу, конкретної жит-
тєвої ситуації особистісна ієрархія цінностей може змінюватися, іноді 
кардинально. Тоді відбувається переоцінка цінностей. 

Важливу роль у ціннісному ставленні до дійсності відіграють 
емо ційні переживання, пристрасті. Завдяки емоціям відбувається 
внутрішнє освоєння життєвих ситуацій, надається їм особистісний 
смисл. Саме з емоційного ставлення виникає відчуття значимості 
явищ, суб’єктивне поціновування їх. У свою чергу, цінності нада-
ють емоціям глибини, значущості, перетворюють їх у стійкі почуття. 
Завдяки емоціям людина вислов лює своє суб’єктивно-психологічне 
ставлення до дійсності й вирішує, що для неї є цінним [388, c. 124].

Об’єднані в єдиний комплекс потреби, інтереси й емоційні пере-
живання утворюють єдиний феномен цінностей. Що для людини най-
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важливіше, вона з’ясовує на рівні фундаментального вибору, коли 
визначає свою особистість і фундамент індивідуального світогляду. 
Вищими цінностями можуть бути здоров’я, сім’я, кохання, свобода, 
мир, держава, праця, істина, честь, етика, творчість тощо.

Згідно з Д. Аакером, Р. Батрою та Дж. Майєрсом економічний і 
соціальний впливи реклами на суспільство краще не розділяти, тому 
що соціальний відтінок майже у всіх випадках буде негативним з 
ефектом сугестії. Проте необхідно пам’ятати, що реклама за своєю 
сутністю — явище економічне. Вона виконує економічні завдання 
рекламодавця, впливає на рішення, які приймає споживач і є не-
від’ємною частиною всієї економічної системи. Перевагами від вико-
ристання реклами в такому випадку будуть такі аспекти:

 ▶ реклама забезпечує споживачів інформацією;
 ▶ підтримує, а в деяких випадках підсилює цінність бренда; 
 ▶ підтримує ЗМІ (забезпечує 60% — вартості журналів, 70% — 

газет, майже 100% — радіо і телебачення, окрім суспільних мовців);
 ▶ сприяє працевлаштуванню і забезпеченню зайнятості;
 ▶ зменшує витрати на розповсюдження товарів;
 ▶ забезпечує ринок здоровою конкуренцією;
 ▶ стимулює впровадження нових продуктів [21, c. 719].

Рекламна сугестія — ключовий чинник у процесі маніпулювання 
людською психікою. Вона полягає у здатності рекламних повідом-
лень активно стимулювати у суб’єктів процес змін мотивів, устано-
вок, поведінки та дій. Таким чином споживачів спонукають до прий-
няття незважених та неоптимальних рішень під впливом емоційних 
важелів.

Телевізійна реклама сьогодення насичена повідомленнями, що 
майорять всіма «чеснотами» продукту — від меркантильної користі 
до за поруки успіху й щастя. Пральні порошки обіцяють подорож у 
світ чистоти, свіжості, краси й романтики. Мийні засоби роблять світ 
м’якішим та затишнішим, туалетне мило віднімає кілька років, а крем 
для обличчя — одразу позбавляє зморшок та робить шкіру пружною 
вже за кілька днів. Застосування цих продуктів перетворюють життя 
споживачів на свято, дарують витонченість, стають запорукою бездо-
ганого смаку. Це і є обман, але витончений, коли провести лінію між 
знаменником і займенником досить складно [388, c. 124].

Телевізійна реклама охоплює широку аудиторію, і тому є ефек-
тивною з точки зору витрат. Вона вкорінюється у масову свідомість 
за допомогою різноманітних соціологічно-психологічних технік, ме-
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ханізмів, гачків. Цей процес здійснюється завдяки асоціаціям, котрі 
немов «прив’язують» до явища задані властивості. Так, фільм режи-
сера Барі Левінсона «Хвіст виляє собакою» є яскравим прикладом 
використання рекламних гачків, які «чіпляють» людську психіку, 
відволікають увагу громадськості від поточних проблем і забезпечу-
ють успішний результат.

Щоб нейтралізувати найближчих конкурентів, політтехнологи у 
фільмі вдалися до таких оманливих механізмів: створили псевдоін-
фопривід війни Америки з Албанією; використали символи націо-
нального героя та албанської дівчинки для піднесення національної 
свідомості; втілили образи порваних старих черевиків у народну піс-
ню; акцентували асоціативні зачіпки плакатного відео у кольорову 
гаму на тлі чорно-білої; впровадили різкий, дратівливий тембр го-
лосу у рекламні оголошення тощо. Завдяки цим та іншим техноло-
гіям іміджмейкерам вдалося досягли мети: у кілька разів збільшити 
рейтинг та популярність президента серед населення і ліквідувати 
конкурентів [388, c. 124].

Російський  науковець С. Кара-Мурза та провідні американські 
соціологи П. Лазарфельд, Р. Мертон упевнені в тому, що ті, «хто 
контролює погляди і переконання у капіталістичному суспільстві, ма-
сове навіювання застосовують більше, ніж фізичне насилля. Радіо-
програми і реклама замінюють залякування й насилля» [160, c. 78]. 

Сучасне українське телебачення теж активно використовує суге-
стивні технології маніпулятивного впливу. Потік щоденної інфор-
мації настільки зріс, що пересічному громадянинові елементарно не 
вистачає часу підрахувати всі негативні впливи, які на нього чекають 
скрізь — в телевізійному екрані, інтернеті, радіохвилях чи друко-
ваних ЗМІ. Відбувається руйнація пріоритетів — для чого людині 
йти, наприклад, до філармонії, щоб послухати класичну музику, де 
треба напружувати мозок, чи прочитати цікаву книжку, якщо поруч 
є «його величність» дистанційний телевізійний пульт зі стількома 
телеканалами чи смартфон із виходом в мережу? Краще спожити те, 
що дають майже безкоштовно (платити потрібно тільки провайдерам 
за відповідний пакет послуг та експлуатацію декодера).

Якщо врахувати, що український глядач купує дешевий теле-
продукт власного і невласного виробництва щодня, а формування 
українського менталітету закладається змалечку, то постає питання, 
до якої стадії морального та естетичного зубожіння це його призведе? 
Хто відповідатиме за контент, схожий на продукцію Макдональсу, 
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що є дуже привабливим на вигляд і смак, але, водночас, дуже шкід-
ливий для здоров’я? [382, с. 15].

Реклама зможе досягти своєї мети лише за умов, якщо у про-
цесі її створення враховуватиметься певний потенційний спожи-
вач та особливості людської психіки. До сугестивних технологій 
апелюють різноманітні моделі сприйняття реклами. Загальновідо-
ма модель АІДА (використовується назва Всесвітньовідомої опери 
Дж. Верді) була запропонована американцем Е. Левісом у 1896 ро-
ці. Вона передбачає ланцюжок, який через заволодіння увагою 
глядача (аttention — увага), зацікавлення (interest — інтерес) й 
виклик бажання (desire — бажання) має привести споживача до дії 
(action  — дія), тобто придбання пропонованого товару [4]. Варіа-
ціями цієї рекламної моделі є АССА та DAGMAR. Вони засновані 
на аналізі послідовних стадій психологічного стану покупця під 
дією рекламних повідомлень. 

Використання нестандартної та гнучкої моделі Р. Дітлса та 
Т. Епштейна SСORE через призму п’яти елементів — симптомів 
(symptoms), причин (causes), результату (outcomes), ресурсів 
(resources) та ефектів (effects) дозволяє маніпуляторові застосовува-
ти цей спосіб для досягнення власної перемоги, а не заради суспіль-
ної згоди та порозуміння. Завдяки цій моделі спочатку озвучується 
поточний стан речей та проблеми, які потрібно негайно вирішувати. 
Далі впроваджується механізм симптоматики. За допомогою резуль-
татів можна досягти бажаного навіть завдяки прийняттю компроміс-
них рішень. До ресурсів належать засоби, що дозволяють вирішувати 
проблеми завдяки рівноманітним технікам НЛП. Ефекти є чинника-
ми бажаного результату [107].

Прихильники підсвідомої або сублімінальної (sub — під, limit — 
поріг, межа) реклами базуються на твердженнях, що підсвідомі 
інфор маційні процеси перетворюються на програмуючі або усвідом-
лені дії. Противники цієї теорії, серед яких психолог С. Роджерс, 
фахівець із маркетингу М. Сатерланд, маркетолог та рекламіст 
А. Репьєв, навпаки, не вірять у надможливості рекламної дії й спро-
стовують всі спроби нав’язати це суспільству. Вони стверджують, 
що реклама не здатна впливати на підсвідомість людини, що дія її 
така ж, як сприйняття великого інформаційного потоку й виокрем-
лення чи ні потрібної тій чи іншій людині інформації. Тільки така 
інформація буде корисною для людини, а, отже, запам’ятається нею 
[287, с. 37]. 
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На початку 70-х років XX століття завдяки студентові факуль-
тету математики Річарду Бендлеру та професору лінгвістики Джо-
ну Гріндеру з Каліфорнійського університету виникла нова модель 
впливу на аудиторію й пояснення структурування людиною власно-
го досвіду — нейролінгвістичне програмування (НЛП). Нейролігві-
стичне (грец. neuron — нерв і лат. lingua — мова) програмування 
(нім. programmieren — складати програми) — система опису струк-
тури суб’єктивного досвіду, що пояснює специфіку кодування набу-
тої інформації; модуль спілкування, що ґрунтується на виявленні та 
використанні стандартів мислення; комплекс технік і операційних 
принципів (контекстуально залежних переконань), на основі яких 
моделюють ефективні стратегії мислення та поведінки. В основі успі-
ху НЛП лежить використання феномену «взаємодії трьох» — свідо-
мості — підсвідомості — реальності [35, с. 290].

Прийоми нейролінгвістичного програмування (НЛП) здатні «ко-
ригувати» емоції, мислення, поведінку людини та суспільства. Ці ней-
ромаркетингові технології базуються на з’ясуванні особливостей під-
свідомих реакцій людини на зовнішні подразники для використання 
інформації в своїх цілях (політичні впливи, бізнесові тощо). За таких 
умов суб’єкти, що рекламують або просувають себе, можуть за необ-
хідності «вмикати» підсвідомі реакції людини на позитивне сприйнят-
тя реклами потрібного їм товару. Цими діями вони можуть вплинути 
на стиль життя, поведінку людини і навіть зашкодити її здоров’ю.

Зазвичай реципієнт не має доступу до неусвідомленого досві-
ду. Тільки в екстремальних ситуаціях свідомість не блокує підсві-
домість і людина може пригадати вміння, навички, набуті ще в ди-
тинстві (наприклад, пригадати іноземні слова, вміння робити щось 
незвичне тощо). Дж. Гріндер та Р. Бендлер виділили ефективні 
механізми, за допомогою яких людина має «ключ» до підсвідомості 
(стан трансу) [158, с. 2]:

 ▶ механізм «перевантаження свідомості» полягає в тому, що 
людина здатна свідомо тримати в межах своєї уваги 5—9 об’єктів 
одночасно. При перевищенні цього обсягу головний мозок відчуває 
перевантаження, в результаті чого формуються помилки. Надлишок 
інформації не відфільтровується й осідає у підсвідомості, увага спря-
мовується всередину. Отже, зайва інформація обходить свідомість, 
тому підсвідомість не може бути захищеною від зовнішніх впливів;

 ▶ механізм «перекриванння реальностей» створює таку ситу-
ацію, коли історії нанизуються одна на одну як намисто, і людина 
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починає губитися в їхній послідовності та логічності. Тоді, як сві-
домість «розбиратиметься» у всіх подробицях пропонованої історії, 
незахищена підсвідомість видаватиме необхідні реакції;

 ▶ механізм «плутанини» виникає тоді, коли надається супереч-
лива, взаємовиключна, різноспрямована інформація, що вимагає по-
стійного переключення уваги. Людина не може розібратися у хаосі 
вимог, і рада буде будь-якому пропонованому виходу із ситуації.

Прийомів нейролінгвістичного програмування стосовно неусвідом-
лених реакцій людини відомо безліч, і багато із них споживачі ви-
користують у повсякденному житті, не надаючи цьому вагомого зна-
чення. Узагальнивши досвід багатьох західних спеціалістів із НЛП 
(С. Андреас, С. Бавістер, К. Бертон, Р. Броді, Р. Ділтс, Р. Реді, 
В. Сатір, С. Хеллер, П. Янг), російських (А. Бакіров, Т. Гагін, 
С. Ко вальов), українських (Г. Алдер, О. Бойко), можна окреслити 
дві групи технологій, методів впливу: нелінгвістичні та лінгвістичні.

Це — поширені методи використання візуальних архетипів, 
експлуа тації аудіопатернів, вікової регресії, руйнації шаблонів, гри 
на асоціації та дисоціації, зміни фокуса уваги, імперативної персе-
верації, зміни контексту, зумування, маркування тексту, створення 
психічних вірусів.

Розглянемо нелінгвістичні методи впливу:
 ▶ метод використання візуальних архетипів відповідно до упо-

добань статі, регіону, нації тощо. Для формування позитивного імід-
жу товару (зокрема, політика, бізнесмена, шоумена) уводять його 
у відеоряд поруч з відповідно бажаними архетипами [35, с. 326]. 
Наприклад, зображення у політичній рекламі лідерки партії «Украї-
на — вперед» Наталії Королевської поруч з обличчями, які є архе-
типовими постатями на території України — відомого футболіста Ан-
дрія Шев ченка та актора Остапа Ступки;

 ▶ метод маркування тексту — виділення в тексті іншим шриф-
том, кеглем кілька слів або літер, що є ключовими та мають сенс, 
якщо читати тільки їх. Маркований текст є гачком, що впливає на 
підсвідомість і стимулює необхідну реакцію реципієнта. Наприклад, 
розроблений разом зі студентами слоган новин ІЖ-TV звучить так: 
«СвІЖі новини TVого інституту», де більшим кеглем виділено літери 
ІЖ, що маркують інститут журналістики й у слові «твого» закодова-
на приналежність цих новин до телебачення, тобто маркується TV;

 ▶ метод каталепсії — уповільнення або завмирання людини у 
певній позі (коли втримують руку під час рукостискання, і якщо лю-
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дина не висмикує руку одразу, це означає, що вона довіряє опоненту 
та надає йому можливість проявляти ініціативу);

 ▶ метод руйнації (підміни) шаблонів — досягнення маніпу-
лятором змін у світобаченні і діях суб’єктів шляхом підміни зви-
чайних, відпрацьованих ситуацій, алгоритмів, стереотипів та нав’я-
зування інших моделей поведінки. Так, лозунг «Руїну подолано, 
стабільність досягнуто» є показником маніпулятивних змін і підміни 
ситуації на протилежну;

 ▶ метод асоціативних спогадів суб’єкта, коли перед ним вини-
кають образи з минулого так гостро і очевидно, ніби він переживає 
їх нині. Це мотивує його для зміни поведінки;

 ▶ метод підлаштування до людини, групи, маси за допомо-
гою входження в довірливі стосунки для маніпулятивних дій. Цей 
спосіб передбачає стати своїм у чужому середовищі. Так політич-
ні сили намагаються підлаштуватися до електорату завдяки гучним 
слоганам про повернення землі народу тощо: «Зупинимо розпро-
даж землі!», «Повернемо країну народу», «Владу мільйонам, а не 
мільйонерам».

Серед лінгвістичних технологій маніпулювання найчастіше вдаєть-
ся за допомогою таких прийомів:

 ▶ метод «зумування» (укрупнення чи зменшення масштабу) 
проблеми, ситуації для досягнення необхідної маніпуляторові мети — 
виклик активності чи пасивності суб’єкта. Так партія вдало зменшує 
масштаб проблеми: «Руїну подолано, стабільності досягнуто», «Від 
стабільності — до добробуту»;

 ▶ метод експлуатації людських почуттів підкорятися батьківсь-
кій волі шляхом маніпуляцій впевненим голосом та інтонацією (фор-
мула гасла-обіцянки типу: «Коли моя політична партія прийде до 
влади, ми змінимо ситуацію на краще вже за перший місяць...»);

 ▶ метод зміни контексту, коли за певних обставин, під іншим 
кутом зору, негативні явища можуть ставати позитивними; 

 ▶ метод припущення, коли під час маніпулювання опускається 
момент доказу. Припущення: «Коли наша партія прийде до влади, 
ми зробимо все можливе для того, щоб відбудувати нарешті лікарню 
у вашому регіоні, про яку ви мрієте нині» дає підстави вважати, що 
ця партія вже при владі;

 ▶ метод псевдовибору, коли ситуація дозволяє маніпуляторові 
уникати періоду агітації. Наприклад, запитання: «Ви за кого будете 
голосувати: за партію А чи за партію Б?» дозволяє робити вибір 
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за людину і позбавляє її ініціативи голосувати, наприклад, за іншу 
партію чи взагалі не голосувати тощо;

 ▶ метод психічних вірусів (поширені форми — міфи, анекдоти, 
чутки) дозволяє впливати на ситуацію самопоширенням, самовідтво-
ренням тощо. Відома модель ОБС — «одна баба сказала» або сучас-
не «сарафанне радіо» нині спрацьовує завдяки переважно соціаль-
ним мережам;

 ▶ метод перенесення уваги з головного на другорядне, коли 
проблеми, що виникають, начебто вже вирішилися (за умов голо-
сування виборців за певну політичну силу). Наприклад, політичні 
обіцянки про «золоті гори» і голосування за цю партію виборців 
спрацьовують на випадок обіцянки вирішення наболілої проблеми;

 ▶ метод вживання і багаторазового поширення ключових фраз 
типу: «Як я вже говорив...», «Отже, ще раз..», слів-команд: «знає-
те», «переконаний», «не сумніваюсь», крилатих фраз, афоризмів, 
цитат, типу: «Як сказав видатний діяч, філософ», метафор і притч, 
в яких ємно пере дається великий обсяг інформації. У таких випад-
ках людина ніби самостійно робить висновок і вибір, не слугуючись 
прийомами маніпуляторів;

 ▶ метод навіювання фальсифікованих причинно-наслідкових 
зв’язків за допомогою «списання» своїх проблем на «користь» іншої 
партії, кандидата тощо. Наприклад: «У нас була гарна концепція ви-
ходу з кризової ситуації, якби не протистояння опозиційної партії»;

 ▶ метод впровадження «гачків» (тригерів) завдяки прив’язу-
ванню до певних переживань — візуальних, аудіальних, кінестетич-
них та штучності застосування, на випадок потреби. Цей метод бере 
початок від класичної рефлексотерапії Павлова, а тому є одним із 
найфективніших у практиці НЛП. Інтенсивність якорів залежить 
від інтенсивності вияву емоцій — позитивних чи негативних. Цей 
спосіб дозволяє маніпулювати всіма каналами відчуттів людини. Га-
сла партії Віталія Кличка «Удар» чіпляють виборців обіцянками, 
що «Політика може бути щирою», «Від успіху людини — до успіху 
країни» і, врешті, – «Настав час удару».

Ці та багато інших технік НЛП виробники реклами та промо-
ції використовують у своїх повідомленнях. Якщо це зроблено непе-
ресічно, талановито, ефект від такої реклами чи промоції приносить 
емоційне та естетичне задоволення як у випадках нативної чи кон-
тектсної інтернет-реклами. Якщо ж у рекламних та промоційних ого-
лошеннях використані недобросовісні механізми НЛП, неадекватні, 
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заради комерційного успіху, вони можуть завдати шкоди і людині, 
перетворивши її поведінку на девіантну, і суспільству [388, c. 127]. 

Протягом вересня—травня 2012 р. нами було проведено якісне 
дослідження у формі фокус-груп. Тестування у вигляді експеримен-
ту проводилось у рамках курсів «Телевізійний маркетинг», «Жур-
налістський маркетинг», «Телевізійна журналістика» зі студентами 
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту кіно 
і телебачення КНУКіМ віком 18—25 рр. В опитуванні взяло участь 
300 реципієнтів, у кожній досліджуваній фокус-групі з 30 чоловік. 
Відпрацьовувались такі гіпотези: описати реакцію на побачене; з’я-
сувати, що за контент; що найбільше запам’яталося; чи мотивує 
контент до дій (придбати медіатовар), чи впливає на підсвідомість. 
Інстру ментами якісного дослідження можуть бути проективні мето-
дики або тести. За їхньою допомогою з’ясовуються неусвідомлені 
реакції людини.

Проективна методика цього фокус-групового дослідження засто-
совувалась для аналізу змодельованої ситуації й полягала у «за-
нурені» респондента у певну ситуацію з метою виявлення того, як 
він поведеться у цій ситуації. Реципієнт має усно викласти всі фак-
тори й аргу менти, якими він керується під час прийняття рішення 
[142, c. 36]. Ця методика використовується в ситуаціях, коли слід 
знати глибинні мотиви поведінки споживачів. Вона дозволяє «об-
манути» свідомість людини та обійти її психологічний захист, який 
приховує реальний стан речей [241, с. 213]. 

Після проведеного експерименту аудиторії (300 реципієнтів) сто-
совно рекламної дії на підсвідомість і демонстрації 24 слайдів ре-
клами взуття відомого рекламіста-фотографа Гі Бурдена для жур-
налу Vogue у темпі три секунди на один слайд, тільки одна чи дві 
людини у кожній групі із 30 реципієнтів змогли аргументувати, що 
це був показ реклами взуття (загалом 20 осіб (6,6%) із 300). 70% ре-
спондентів, які вказали, що це реклама, були чоловічої статі (14  ре-
ципієнтів), 30% — жіночої (6 респондентів). Переважна більшість 
респондентів говорили про дрібниці, пригадували сюжети, влучні 
деталі, кольори (переважно червоний), тільки дехто помітив, що на 
плакатах представлені винятково жінки. Це знову були представники 
чоловічої статті — 8 реципієнтів (66%) і 4 — жіночої (34%) (загалом 
12 осіб) [392, с. 61].

70% респондентів чоловічої статті зрозуміли, що це була реклама 
завдяки привабливим жіночим постатям, зображеним на фото, адже 
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на них демонструвались відповідно до різних ситуацій та історій жі-
ночі ніжки, а тому побіжно, але запам’ятовувалась реклама взуття. 
До того ж, кольорова гама фото вирізнялася червоними акцентами, 
які теж могли привернути увагу чоловічої статі завдяки звабливості.  

Як відомо, зокрема й за даними американських учених універси-
тету із Рочестера, чоловіків найбільше приваблюють жінки, одягнені 
в червоне або з червоними обідками на одязі [399].

Ми можемо зробити припущення, що велику дію на діалектичний 
взаємозв’язок «людина — аудиторія — споживач» перш за все, спри-
чиняють архетипи, закладені у підсвідомості ще з дитинства, і ко-
ридор досвіду кожної окремої людини, які дозволяють у дорослому 
віці робити висновки щодо сприйнятності чи ні побаченого, почутого 
тощо. За цими архетипами, а також середовищем, в якому виросли 
реципієнти, рівнями освіченості, духовності, яких вони досягли, й 
криється відмінність впливу чи невпливу тих чи інших рекламних 
повідомлень і, як результат, мотиваційних переваг та зміни їхньої 
поведінки [388, с. 127].

Висновки до розділу 3

Окреслені й узагальнені глобальні тенденції нової цифрової доби, 
зокрема, розширення території конкуренції ЗМІ за увагу споживачів, 
дали змогу виокремити інструменти, що застосовують масмедійники 
для моделювання потужних інформаційних потоків, сугестивних ре-
кламних упливів на людину, якій не вистачає резервів пам’яті для 
обробки лавини інформації, яка відчуває тотальну перевтому від цих 
процесів. Запропонована модель реклами, що структурує сугестивну 
взаємодію реклами, споживача та суспільства.

Завдяки проаналізованим моделям сприйняття реклами, зокрема, 
AIDA, ACCA, DAGMAR, SCORE, вдалося обґрунтувати послідов-
ність стадій психологічного стану зацікавленості споживача під дією 
рекламних повідомлень. Досліджені НЛП-прийоми, ефективні ме-
ханізми Дж. Гріндера та Р. Бендлера, за допомогою яких людина 
отримує «ключ» до несвідомого.

Проведений нами експеримент для аудиторії стосовно рекламної 
дії на підсвідомість і демонстрації світлин реклами взуття відомо-
го рекламіста-фотографа Гі Бурдена дозволив зробити висновок, що 
велику дію на діалектичний взаємозв’язок «людина — аудиторія — 
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споживач» перш за все чинять архетипи, закладені у підсвідомості 
ще з дитинства. Відмінність впливу чи невпливу тих чи інших ре-
кламних повідомлень і, як результат, мотиваційних переваг аудиторії 
залежить від закладених архетипів, а також середовища, в якому ви-
росли реципієнти, рівнів освіченості, духовності, коридору досвіду. 

Наведено історичний розріз і причини виникнення нейролінгві-
стичного програмування. Проаналізовано найпоширеніші лінгвістич-
ні й нелінгвістичні методи впливу на споживача. На базі цих до-
сліджень і узагальнень, пропонуються інноваційні стратегії розвитку 
телепідприємства, до яких належать: стратегія прихованих можли-
востей телекомпаній; стратегія пролонгації ЖЦТ; стратегія марке-
тингу або перерозподілу ціннісних мотивацій споживача. Ці стратегії 
здатні підвищити якість продукції за найменших витрат у перехідні 
періоди глобальних зрушень, викликів не тільки для медіакомпаній, 
але й підприємства інших галузей. Вони допоможуть будь-якому під-
приємству стати конкурентоздатним, успішним у медійному середо-
вищі й підсилити свої позиції.

Проаналізовано роль комплексу маркетингової структури «мар-
кетингмікс» й обґрунтовано, чому промоцію ми вважаємо основною 
маркетинговою функцією. Інтегрованість елементів комплексу «мар-
кетингмікс» у товарній, ціновій політиці розподілу та промоціону-
вання є ефективними інструментами телебізнесу. Аналіз ролі бренду 
для медіасередовища, вартості брендових і небрендових чинників дав 
підстави виокремити й детальніше структурувати методи визначен-
ня вартості бренду (брендові, небрендові, експертні оцінки, темпи 
падіння і зростання прибутків, оцінки параметрів репутації телеком-
панії за такими показниками, як охоплення аудиторії, частка, план). 
Задля правильного оцінювання ефективності бренду й чіткого відме-
жування брендових від інших нематеріальних активів медіакомпанії 
пропонується модель визначення вартості та ефективності 
медіабренду.

У ситуації перетікання аудиторії в інтернет, мерчендайзинг зда-
тен оптимізувати процеси комплексного підходу до стратегічного 
планування телеефіру та застосування оптимально послідовних дій 
з програмування, розповсюдження та реалізації (розташування те-
лепродуктів) з метою залучення споживачів до здійснення покупки. 
Виокремлено й зазначено причини, що сприятимуть розвиткові мер-
чендайзингу на телебаченні: зміна пріоритетів купівельної мотива-
ції споживачів; конвергентна взаємодія маркетингових комунікацій; 
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опти мізація планування й програмування телеефіру; еволюція видів 
і стратегій програмування ефіру. 

Для диверсифікації прибутків телекомпаній та оптимізації взає-
модії суб’єктів медіаринку, на наш погляд, необхідно запровадити 
такий комплекс заходів: 

 ▶ для виробника слід виготовляти «потрібний» товар завдяки 
розширенню спектру маркетингових досліджень;

 ▶ для продавця необхідно оптимізувати планування й програ-
мування телеефіру;

 ▶ для споживача бажано удосконалити (полегшити) принцип 
вибору товару.

Телемовці можуть утримувати глядацьку аудиторію біля екранів 
і підвищувати свої рейтингові показники завдяки мерчендайзинговій 
політиці опти мізації процесу рекламних та промоперерв. Телеканали 
мають змагатися не просто за цільову аудиторію, а за свій таргетова-
ний сегмент глядачів. Щоб не виникло загрози перетікання телевізій-
ної аудиторії в інтернет, краще забезпечити мотивацію споживацьких 
переваг таким чином, щоб глядач мав змогу особистісного втручання 
в формування сітки мовлення.

Є чимало чинників, від яких залежать успішна репутація те-
леканалу на медіаринку, відповідний статус, прибуток і визнання 
в суспільстві. Ці чинники полягають не тільки в гарно створеній 
концепції телеканалу, продукції, яку закуповують і продають 
телемов ці, а й в інтенсивності комунікаційної діяльності, вмілому 
просуванні товару та послуг на медіаринок, створенні позитив-
ного іміджу та бренда телеканалу, налагодженні взаємовигідних 
стосунків між усіма учасниками комунікативного процесу, отри-
манні потрібної зворотної інформації від споживачів. Ґрунтовний 
аналіз ринкового середовища українських мовців дав можливість 
виокремити й структурувати новітні тенденції маркетингових ко-
мунікацій.

Контент комунікацій має бути інтегрований з головною обіцянкою 
для всіх майданчиків, він не повинен бути випадковим, у протилеж-
ному випадку один із суб’єктів може постраждати через великі витра-
ти на здійснення комунікацій, в результаті чого зменшиться прибуток 
і телеорганізації будуть нанесені збитки. 

Всі види маркетингових комунікацій, що детально проаналізова-
но й структуровано в роботі, безпосередньо впливають на поведінку 
споживачів стосовно інформування свого продукту, послуг та умов 
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продажу, переконання віддавати перевагу їхнім товарам і послугам 
та стимулювання їх діяти.

Запропоновано стратегію просування телепродукції на 
медіаринок (у вигляді схеми) як систему заходів із планування, 
послідовності дій та організації процесу стосовно активізації про-
дажу телепродукції, популяризації та підвищення попиту на неї. 
Ця стратегія полягає також у завчасному і поетапному плануванню 
дій телепідприємства, визначенні напрямів діяльності стосовно ці-
льової аудиторії та програми промоції чи комплексу просування, 
їхньої мети, обиранні ключових джерел і засобів поширення мар-
кетингового повідомлення й формуванні бюджету маркетингових 
комунікацій. 

Як відомо із Закону України «Про рекламу» промоція телека-
налів («анонси власних програм, передач телерадіоорганізацій») не 
вважається рекламою. Ці поняття останнім часом через схожість 
функцій плутають. Тому, щоб не виникало непорозумінь у тер-
мінах, ми пропонуємо диференційний функціонал обох дефініцій 
та пояснюємо основні відмінності реклами від промоції.

Запроновано новий інструмент дослідження сильних і слабких 
сторін, переваг та загроз медіакомпанії TEST U, що передбачає 
наступний алгоритм: «Threats — загрози, Experience — досвід, 
Strong — сильні сторони, Thin — слабкі». Літера «U — unique» 
завершує формулу зазначеного дослідження. Важливим чинником 
для гарного сприйняття й запам’ятовування є абревіатура формули 
TEST, легка та проста для вжитку. Вагомою перевагою, на нашу 
думку, буде звернення до запропонованого складника як «досвід», 
адже від того, якою мірою телемовець користується коридором 
досвіду, скільки років він присутній на медіаринку і наскільки 
вдало зможе скористатися уміннями та знаннями попередників, 
залежить досконалість розуміння своїх ресурсів, можливостей і 
вміння ба чити власну нинішню перспективу (не якусь захмарну, 
а реальну).

Перераховані методики і стратегії виготовлення та просування 
промо-продукції створюють серйозний потенціал для прийняття 
зважених управлінських рішень щодо концепції маркетингового 
підходу стосовно ефективності керування виробництвом і збутом, 
особливо в періоди економічних спадів. Такий менеджерський під-
хід дозволить керівникам маркетингових відділів телеканалів ство-
рити цілісну систему просування, здатний налаштовувати творчість 
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під попит, доцільно використовувати технічні та людські ресурси, 
створювати конкурентоспроможний промоційний продукт, іннова-
ційно розподілити його на медіаринку. 

Сучасний розвиток телевізійного менеджменту у зв’язку з муль-
тимедійністю, цифровізацією й технологічністю багатьох процесів 
потребує комплексних досліджень потреб споживачів не тільки сто-
совно їхніх телевізійних уподобань та пріоритетів, а й користуваць-
ких переваг. Для забезпечення успішної професійної діяльності те-
леканалів запропоновано план маркетингового дослідження. 
Для цього треба здійснити необхідні етапи підготовки, що об’єдну-
ють науково-методичну й організаційну діяльність. Першочергово 
слід окреслити мету та параметри, які підлягатимуть дослідженню. 
Далі — підрахувати обсяг наукових та фінансових витрат, скласти 
приблизний кошторис. Маркетингова інформація має бути об’єк-
тивною, надійною (валідною) та релевантною, тобто пропорційно 
відповідати вибірці дослідження.

Пропонується вдосконалення чотирьох етапів до підходу 
маркетингових досліджень: окреслення проблем і аналіз ситуа-
ції; отримання даних; інтерпретація даних; вирішення проблем. Ми 
схиляємось до наступної класифікації: опитування, спостереження 
й автоматична реєстрація даних стосується першого етапу марке-
тингових досліджень.

Запропоноване вдосконалення основних етапів маркетингових 
досліджень дозволить ефективніше використовувати певні види до-
сліджень задля виявлення, постановки завдань, отримання й інтер-
претації даних та досягнення бажаних результатів. Це допоможе 
телеканалам знайти потенційних споживачів,  визначити цільову 
аудиторію, дослідити поведінку та мотивацію споживачів, визна-
чити конкурентоспроможність товарів та послуг, обрати цільовий 
ринок збуту власних товарів з метою його поступового захоплення, 
провести розрахунок співвідношення попиту та пропозиції, орієн-
тувати виробництво на «потрібний» товар як для споживачів, так і 
для телемовців, як виробників продукту.

Новий підхід деталізації й конкретизації цільової аудиторії від-
повідно до її медіапереваг, уподобань, звичок полягає у процесі 
таргетування (від англ. target — ціль). Для цього візуалізується 
портрет споживача за допомогою такого інструменту, як портрет 
споживача (зокрема, карта емпатії). Звички й уподобання реципієн-
та, а також те, що він бачить, чує, думає й робить, з ким ділиться 
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сокровенним, хто його друзі, сім’я, оточення, які книги читає, де 
любить відпочивати, як і завдяки чому вирішує проблеми, що його 
мотивує й робить щасливим відображаються в картах емпатії. Коли 
медіакомпанія дасть відповіді на ці питання завдяки анкетуванню та 
іншим видам досліджень, ваш клієнт буде як на долоні.
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РОЗДІЛ 4.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ІННОВАЦІЙНИМИ
ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ

4.1. Ціннісні мотивації споживачів медіаринку
цифрової доби

Ступінь задоволення споживачів покупкою визначається спів-
відношенням їхніх очікувань, витрат і реальних якостей продукту. 
Якщо якість медіапродуктів не відповідає споживчим очікуван-
ням, не виправдовує їхньої довіри, а сума витрат дуже висока, 
вони просто перестають звертати на них увагу і, відповідно, опла-
чувати. 

На думку Ф. Котлера, цінність, що сприймається спожива-
чем, визначається як різниця між загальною цінністю товару 
для споживача і його загальними витратами. Загальна цінність 
для споживача — сукупність вигод, які він очікує отримати, 
коли купує товар чи послугу. Загальні витрати споживання ви-
значаються як сума витрат, які, як очікує покупець, він понесе 
завдяки оцінці, отриманню й використанню продукту чи послу-
ги [182, с. 43].

Цінності людей лежать і в основі моделі теорії поколінь, яку 
розробили американські вчені Нейл Хоув та Вільям Штраус. Люди 
різного віку можуть мати схожі цінності, і це є визна чальною 
характеристикою певного покоління. Вікова структура населен-
ня різних країн світу диференційована. Традиційно мешканців 
будь-якої країни поділяють на шість вікових категорій: діти до-
шкільного віку, діти, які ходять до школи, підлітки, молоді люди, 
люди середнього і похилого віку. Ринкове середовище визна-
чається численішими групами населення завдяки теорії поколінь. 
В США, наприклад, «діти бебі-буму» (покоління, яке народилося 
в 1946—1964 рр.) складають 78 млн. та є одними із найвпливові-
ших, що визначають характер ринку продуктивних сил. Багато 
з них прагнуть продовжити часи своєї молодості, а тому орієн-
тована на них реклама намагається отри мати комерційну вигоду із 
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ностальгії за минулим. Це покоління дорослішало разом із розвит-
ком телевізійної реклами, а тому його представники — набагато 
легший «здобуток», ніж наступні, які народилися між 1965 і 1976 
рр. «покоління X» (воно ж — «тіньове покоління» і «покоління 
зниження народжуваності»). Представники «покоління X» досить 
цинічно ставляться до різного роду маркетингових хитрощів, які 
завжди обіцяють більше, ніж можуть дати насправді. І, нарешті, 
обидва покоління, і «бебі-бумери», і «покоління X» передають 
естафету демографічній групі — споживачам, які народилися між 
1977 и 1994 рр (покоління Y). Їх головна відмінність від попе-
редників — достойне знання комп’ютерів й інтернет-технологій 
[182,  94].

Представниками наймолодшого покоління — центеніали або по-
коління Z (народилися між 1995—2000 рр.). Вони докорінно відріз-
няються від попередніх, спокійно ставляться до реклами й маркетин-
гових гачків. Детальніше про них буде далі. 

Купуючи товар певного телемовця і бажаючи володіти високою 
цінністю продукту, глядачі, передусім, звертають увагу на якість 
медіатоварів, яка має відповідати високим журналістським стандар-
там, особливо, якщо це новинна продукція. Вона має відповідати 
таким критеріям, як об’єктивність подачі матеріалів, інформація, 
заснована на фактах, достовірність, неупередженість, точність, відо-
кремлення фактів від думок журналістів, повнота викладу матеріалу, 
оперативність, баланс думок і т.п. 

За результатами досліджень Інституту соціології НАН (Націо-
нальної Академії Наук) України, довіра громадян до засобів масової 
інформації за 2013 р. знизилась приблизно в півтора рази. Якщо в 
2012 році 37% довіряли мас-медіа і 29% не довіряли, то в 2013 році 
ситуація протилежна — тільки 25% довіряють ЗМІ, а 47% — не 
довіряють. До того ж у 2014 р. спостерігається сувора регіональна 
диференціація рівня недовіри: від 27% на Заході країни до 68% — на 
Сході (Донбас) [252].

Ці дані підтверджуються й нашими дослідженнями. Завдяки опи-
туванню аудиторії щодо медіапереваг на запитання: «Яким джерелам 
найбільше довіряєте?» ми отримали очікувані відповіді. Завдання 
полягало у детальному ранжуванні довіри споживачів до різних ви-
дів медіа (дод. Б).
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рис. 4.1. Яким джерелам найбільше довіряєте?

Найбільше довіри українські споживачі висловили україн ським 
загальнонаціональним каналам, серед яких: «1+1», «Україна», 
«СТБ», «ICTV», «Новий», «Інтер» та ін. (43,3%). Ці цифри май-
же ретранслюють показники Інституту соціології НАН. На другому 
місці опинилися соціальні мережі (38,5%). Такий високий рівень 
довіри до цього типу медіа можливий завдяки великій кількості 
молоді, яка брала участь в дослідженні, зокрема, й тому, що опи-
тування проводилося онлайн, а саме цей сегмент аудиторії присут-
ній в інтернеті. Відповідь щодо споживання іншого контенту теж 
обрала досить велика кількість респондентів — 18,7%. Вірогідно, 
це ютюбери, які люблять споживати контент завдяки відеосерві-
сам, а вони не виокремлювались у вибірці досліджуваних об’ єктів. 
Українським інтернет-ЗМІ, на кшталт, Obozrevatel.com, Segodnya.
ua, unian.net, korrespondent.net, Українська Правда, ін. та закор-
донним (BBC, Deutshe Welle, CNN,Voice of America та ін) українці 
довіряють майже порівну — 15,5% і 15,4% відповідно. Українським 
каналам іномовлення українці висловлюють довіру лише на 7,8%. 
Найменший коефіцієнт довіри до радіо — 2,9%. Низький відсоток 
довіри до українських каналів іномовлення, ймовірно, відбу вається 
через недостатню поінформованість з цього питання. У такому ви-
падку слід звернутися до промоції, як одного із найпотужніших 
каналів комунікацій зі споживачами.

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Питання довіри тісно пов’язане з верифікованою інформацією, пе-
ревіркою фактів на достовірність, і завдання нашого дослідження теж пе-
редбачало з’ясування цього аспекту. Тож, на запитання: «Чи перевіряєте 
інформацію?», найбільший відсоток — 45,9% респондентів — відповіли 
так, інколи. Завжди перевіряє контент відносно велика кількість населен-
ня — 26,3%. І це дуже позитивна тенденція.  Не перевіряють інформацію, 
тому що користуються лише тими медіа, яким довіряють — 17,7% і зовсім 
не перевіряють — 10,1%. Це свідчить про те, що суспільство розвивається 
в бік демократизації, інтегрується у світовий простір. Кожен українець 
бере на себе відповідальність за той контент, що споживає. А прислів’я 
«моя хата скраю» набуває ознак маргінальності і, ймовірно, найближчим 
часом не уособлюватиме портрет українця.

рис. 4.2 Чи перевіряєте інформацію?

Як уже зазначалося, загальнонаціональні телеканали України 
намагаються заволодіти увагою глядачів не тільки завдяки раціо-
нальним, а й емоційним характеристикам телепродуктів. З одно-
го боку, це позитивна тенденція на зразок сторітейлінгу, що від-
повідає потребам часу й продукує момент наближення життєвих 
історій до споживача, а значить формує певні ціннісні переваги 
товару. Однак зловживання ними не припустимі в новинній жур-
налістиці.

Останнім часом на українському телебаченні особливу популяр-
ність завойовує такий жанр емоційної журналістики, як фіче (англ. 
Feature), що значить — характерна особливість, сенсаційний матеріал. 
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На думку А. Колесниченко, фіче не претендує на об’єктивну розповідь 
про новини, але дозволяє глядачеві пережити її [171, с. 11].

Особливістю таких матеріалів є суб’єктивність, де факти і до-
стовірність інформації другорядні відносно до переживань емоційної 
публіцистики. Тому якість сюжетів часто-густо не відповідає стан-
дартам журналістики. Токсичність, трешовість новин, недотримання 
етичних принципів, особливо зображення крупних планів постражда-
лих людей в різного рода катастрофах, теж впливають на ціннісні 
орієнтири споживачів, особливо молодого покоління. Результат то-
пменеджери спостерігають у перетіканні цього прошарку аудиторії в 
інтернет, перерозподілу споживацьких цінностей.  

Щоб виправдати сподівання глядачів, спеціалісти медіагалузі мають 
бути відповідальними, об’єктивними, незаангажованими, дотримувати-
ся журналістських стандартів та етичних принципів. Новинна ж про-
дукція багатьох новинних ЗМІ останніх років часто фальсифікована, 
фейкова, токсична для споживачів, а тому довіра до неї знижується.

На думку Майкла Леннінга, кожна компанія має прагнути до про-
позиції найбільш високої цінності й створення найкращої системи 
доставки її (цінності) [476, с. 15]. C. Гуревич серед основних засад 
політики медіапідприємства виокремлює принципи прибутковості, 
забезпечення конкурентоспроможності та економічної достатності 
(розумної економії) [93, с. 38].

 Пропозиція цінності значущіша відносно до бренду торгової мар-
ки, позиціонювання, тому що саме вона визначає формування кін-
цевої думки покупця. Торгові марки телеканалів, як правило, га-
рантують глядачам обіцяну користь. Наскільки обіцянки компанії 
збігаються з ефективними особливостями товару, визначається варті-
стю активів товару з усіма брендовими й небрендовими характеристи-
ками, правильно вибудованими стратегіями просування і системою 
маркетингових комунікацій зі споживачами.

Щоб не виникало ціннісного розриву між гідністю торгової марки 
і вартістю товару, зусилля телепідприємств необхідно спрямовувати 
не тільки на формування і просування бренду, а й зосереджуватись 
навколо ключових бізнес-процесів управління й регулювання бізнесом, 
збільшення попиту споживачів із залученням інтеграції маркетингових 
комунікацій, інтерактивності, таргетування, кастомізації виробництва.

Поняття ланцюжка цінності вперше запропонував М. Портер у 
1985 р, у монографії «Конкурентна перевага: як досягти високого ре-
зультату й заезпечити його стабільність». Модель ланцюжка цінності 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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базується на тому, що будь-який продукт купується на ринку лише 
тому, що він володіє деякою цінністю, за яку покупець готовий за-
платити запитувану ціну. З цієї точки зору бізнес можна розглядати 
як процес створення цінності товару [253, с. 70]. 

Ланцюжок цінності М. Портер представляє як узгоджений набір видів 
діяльності, що створюють цінність для підприємства, починаючи з вихід-
них джерел сировини для постачальників даного підприємства аж до го-
тової продукції, доставленої кінцевому покупцеві, включаючи обслугову-
вання споживача. При цьому акцентується увага не тільки на процесах, 
що відбуваються всередині підприємства, а й набагато ширше, виходячи за 
рамки конкретного підприємства. Тоді як традиційна система управління 
витратами зосереджує увагу на процесах, що відбуваються всередині під-
приємства — закупівлі, функціях, виробах, споживачах [253, c. 63; 64].

Сьогодні багато українських телеканалів, досліджуючи цільову і 
потенційну аудиторії, користуються послугами аутсорсингових ком-
паній — зовнішніх джерел ресурсів — і забувають про свої величезні 
можливості, які криються в мережі. Про переваги глядачів можна 
швидко дізнатися завдяки інтернету, не вдаючись до послуг висо-
котехнологічних, але занадто дорогих дослідницьких компаній, та-
ких, як GFK, Nielsen, TNS [398, c. 138]. За допомогою технічних 
можливостей, зокрема, аналітичних інструментів на зразок Google 
Analitics, застосовуючи маркетингові комунікації й сервіси телемов-
ці отримують зворотну реакцію аудиторії (feedback), маркетологи 
можуть досліджувати мотиваційні переваги потенційних і цільових 
споживачів. В інтернеті рекламні переваги аудиторії можна відсте-
жувати завдяки інструменту клікабельності CTR (click-through rate).

Тож, відомий ланцюжок цінностей для споживачів, створений 
Майклом Портером, сьогодні може бути ефективним за умов конвер-
гентних процесів з інтернет-ресурсами. Тоді складна система бізнес-про-
цесів компанії — проектування, виробництво, вивчення ринку, доставка 
товару,  поствиробниче обслуговування, маркетинг стосунків — запра-
цює та принесе задоволення клієнтам і прибуток підприємству.

Гуру маркетингу Філіп Котлер виділяє п’ять рівнів інвестицій 
компанії для здійснення так званого маркетингу стосунків. До них 
належать такі ресурси:

 ▶ базовий маркетинг, коли фірма-виробник просто реалізує товари;
 ▶ реактивний, коли компанія реалізує товари і пропонує покуп-

цю негайну комунікацію в разі виникнення будь-яких питань, пропо-
зицій чи скарг;
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 ▶ проактивний, коли товаровиробники звертаються до спожи-
вачів з пропозицією сучасніших інноваційних продуктів;

 ▶ відповідальний, коли виробник через невеликий проміжок 
часу після продажу товару цікавиться, чи відповідає якість продукту 
очікуванням споживачів, дізнається про їхні пропозиції щодо вдоско-
налення товару чи послуг;

 ▶ партнерський, коли компанія перманентно взаємодіє зі спо-
живачами як партнерами, шукаючи шляхи покращення результатів 
співробітництва [182, с. 50].

Всі ці маркетингові інструменти допомагають сегментованіше з’ясо-
вувати споживацькі мотивації цінностей продуктів і послуг та здатні 
покращити не тільки процес, але й результат. Головне, щоб медіаком-
панії інтегровано реалізовували комунікативні можливості на прак-
тиці, тоді менеджерські рішення будуть ефективними не тільки для 
виробника, а й споживача. Ми пропонуємо ці ресурси назвати па-
радигмою менеджерських рішень щодо стратегій стосунків 
(relations strategy). Адже остаточне рішення щодо застосування ре-
сурсів маркетингу стосунків на практиці залишається за менеджерами 
компанії. А значить, це не стільки маркетингові, скільки менеджерські 
рішення з приводу стратегій стосунків споживачів із виробниками.

У сучасних умовах розвитку медіаринку найдоцільнішими є партнер-
ська й відповідальна стратегії стосунків прийняття менеджерських рішень. 
Партнерські стосунки все більш затребувані сучасними умовами стрімкого 
розвитку новітніх технологій, коли споживачі, рекомендуючи свої пропо-
зиції, стають учасниками виробничого процесу. Такого учасника процесу 
називають професійним споживачем (просьюмером), одночасно і спожива-
чем (англ. — consumer), і співавтором чи продюсером (англ. — producer). 
Сьогодні миттєвий контакт телеглядача і виробника можливий завдяки їх-
ній інтерактивності. Зворотний зв’язок здійснюється за допомогою 
електронної пошти, сайтів, блогів, соціальних мереж [398, c. 139].

Ресурси відповідальної стратегії стосунків сьогодні особливо важ-
ливі для розвитку й захисту інформаційного простору будь-якої країни 
від інтервенції в якісний показник товарів чи послуг. В умовах інфор-
маційних викликів і війн цей чинник посилюється в кілька разів. Тому 
так важлива нині якість товарів і послуг. Сучасні виклики мають бути 
правильно окреслені й проаналізовані маркетологами для того, щоб 
допомогти топменеджменту в прийнятті інноваційних рішень регулю-
вання механізмів медіаринку з точки зору галузевої конвергенції, гі-
бридної економіки, таргетингу, кастомізації виробництва [398, c. 140].

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Знову ж, «кастомізація означає, що компанія має можливість за-
безпечити кожному клієнту адаптовані спеціально під нього продук-
ти, послуги, ціни і канали постачання, тобто це адаптація масового 
продукту під конкретного споживача», — переконаний Ф. Котлер 
[182, с. 31]. В інтернеті, креативному просторі клієнти стають спо-
живачами-виробниками, які можуть не тільки брати участь, а й само-
стійно розробляти продукти.

В умовах перманентних змін у технологічній галузі експерти в ца-
рині менеджменту, маркетингу пропонують застосовувати комбінацію 
п’яти підходів: бачити майбутнє як продовження минулого; виявляти 
цикли і моделі; аналізувати дії споживачів та інших зацікавлених груп; 
вести моніторинг технічних і соціальних подій як потенційних тенденцій 
[182,  с. 93]. Одним із головних завдань є розуміння справжньої  приро-
ди тенденцій медіаринку, визначення впливу на макро- і  мікросередови-
ще, зокрема, на клієнтів, споживачів, суб’єктів медіаіндустрії, саму 
компанію та її торговельні пропозиції. 

Для класичного таргетування аудиторії необхідна персоніфіко-
вана база даних — інформація про попередні покупки споживачів, 
мотиваційні переваги, демографічні дані (вік, рівень прибутків, дані 
про членів сім’ї, дати днів народження), психографічні (вид діяль-
ності, інтереси, думки), медіаграфічні (ЗМІ, яким надають перевагу) 
й інша корисна інформація.

Нинішній ринковий простір складається із традиційних спожи-
вачів (не здійснюють покупок у мережі), кіберспоживачів (передба-
чають купувати товари переважно через інтернет) і гібридних покуп-
ців (котрі користуються двома способами) [502, с. 27]. 

Медіакомпанії можуть правильно обрати цільовий ринок, але 
зазнати невдачі в ідентифікації потреб клієнтів. Справжні мотивації 
й потреби споживачів визначити не завжди легко. Тим паче, що іноді 
вони самі повністю не усвідомлюють своїх бажань: деякі з них «гра-
ють роль», одягають маску й віддають перевагу тому товару, який у 
тренді нині, а не серед їхніх споживацьких мотивацій, другі — часто 
не в змозі визначитися в виборі товару.  

Філіп Котлер виділяє п’ять типів купівельних потреб: заявлені 
(сформульовані); дійсні (фактичні);  незаявлені (несформульовані); 
потреби в задоволенні;  таємні (приховані) [182, с. 94].

Багато компаній вже сьогодні заробляють гроші на віртуальній 
реальності — комбінації технологій, що дозволяють споживачеві  
відчути себе в моделюючому за допомогою комп’ютера трьохвимір-
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ному середовищі, коли необхідно використовувати такі відчуття, як 
зір, слух і дотик [60]. Найпередовіші компанії використовують вірту-
альну реальність для розробки і тестування нових продуктів, а також 
реклами, просування і продажу вже готових товарів. Це приклад 
застосування креативного маркетингу, що ідентифікує й таргетизує 
потреби клієнта, котрі ще не сформульовані споживачами. Завдя-
ки його застосуванню і пропозиціям рішень споживачі з ентузіазмом 
відповідають виробникам контенту. Створення креативного простору 
із мережі переходить у реальне життя, де споживачі контенту медіа 
стають творцями або спіавторами.

Чому так важливо задовольняти потреби цільової аудиторії? Тому 
що об’єм продажів кожної компанії забезпечують дві групи клієнтів: 
нові споживачі (потенційна аудиторія) і ті, хто купує продукцію по-
вторно (лояльна, цільова аудиторія). Дослідження показують, що 
привернення нового споживача може обійтися компанії разів у п’ять 
дорожче, ніж задоволення потреб цільового. А для того, щоб новий 
клієнт приніс компанії прибуток, що можна співставити з тим, який 
вона отримала від клієнта, який залишив її, підприємству слід збіль-
шити свої витрати в 16 разів. Тому утримання споживачів набагато 
важливіше, ніж привернення нових [111, c. 18].

Враховуючи зазначені виклики і тенденції медіаіндустрії, вироб-
никам медіапродукції й менеджерам слід вчасно застосовувати стра-
тегії з усунення проблем, що виникають у зв’ язку із сегментуванням 
медіаринку й споживачів. Це можуть бути такі дії: 

 ▶ ринкова орієнтація — завдяки таргетуванню провести ре-
організацію курсу з товарної лінії на модель з обраним сегментом 
медіаринку. Якщо нема можливості створювати конкурентоздатний 
національний продукт, необхідно переорієнтуватися на новостійний 
сегмент або студію-продакшн з виробництва затребуваного ресурсу 
(в т. ч. виготовлення фільмів, серіалів, популярних шоу);

 ▶ глобалізація і локалізація — перехід від локальних медіа-
ринків до глобальної діяльності на основі універсальності, конвер-
гентності, зберігаючи при цьому позиції на місцях;

 ▶ децентралізація — зміна системи управління, в якій всі рі-
шення приймаються тільки топменеджментом, на ініціативніший ін-
терпренерський метод керівництва — кастомізації виробництва. Для 
командної роботи необхідно перевернути піраміду з ніг на голову, 
на вершині якої будуть споживачі, далі йтимуть працівники передо-
вої лінії, котрі зустрічають, обслуговують і задовольняють потреби 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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клієнтів, нижче — менеджмент середньої ланки, який підтримує й 
направляє лінійний персонал, а фундамент цієї піраміди очолюва-
тиме вище керівництво. Ці дії дозволять споживачам стати вироб-
никами контенту, а топменеджменту зберегти їхню зацікавленість в 
бізнес-процесах і монетизації контенту телеканалу;

 ▶ реінжиніринг — кардинальна реорганізація функціональних 
відділів медіаструктур, кожен із яких керуватиметься мультидис-
циплінарною командою. Для формування ключових, оптимальних 
бізнес-процесів необхідно створити правильний стратегічний план 
з координації персоніфікованої бази даних для привернення нових 
споживачів, використовуючи комбіновані технології креативного 
маркетингу і віртуальної реальності;

 ▶ бенчмаркінг — перехід від самовдосконалення компанії до 
моніторингу й адаптації досвіду світових лідерів в інших галузях. 
Створення нового креативного простору з диференційованими мар-
кетинговими комунікаціями, і навіть організація магазину в інтернеті 
може забезпечити новий вид комунікацій зі споживачем і привернути 
увагу постійної аудиторії для збільшення монетизації виробництва;

 ▶ аутсорсинг — передача підприємством певних бізнес-про-
цесів чи виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що 
спеціалізується в певній галузі. В медіаіндустрії, як правило, це ор-
ганізації, що спеціалізуються й надають рекламні послуги, маркетин-
гові дослідження. В сьогоднішніх умовах стрімкого розвитку висо-
ких технологій можна запропонувати підтримку роботи комп’ютерної 
мережі й інформаційної інфраструктури, збір великої кількості ін-
формації для бази даних [387, с. 61].

Такий комплексний підхід і нова парадигма менеджменту сприя-
тимуть оптимізації процесу медіа, ефективності мотиваційних пере-
ваг аудиторії, рентабельності й монетизації контенту з урахуванням 
специфіки вітчизняної медіаіндустрії. 

Сучасні інтеграційні процеси медіасередовища стають дедалі ін-
тенсивнішими й потребують нових ідей, знань та завдань в ефірі. 
Пропонується дослідження контенту українського медіаринку за 
допомогою кількісного опитування респондентів щодо пропозиції 
товарів та мотиваційних переваг. Проведене опитування думки ре-
спондентів стосовно контенту телевізійної продукції за допомогою 
інтернет-ресурсів, є одним із ефективних методів оцінки реперних 
точок телебізнесу. Результати цього вимірювання допоможуть вив-
чити ставлення споживачів до контенту й тенденцій медіаринку, а 
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також з’ясувати сильні й слабкі місця бізнес-процесів на телебаченні 
під час інтенсивної інтеграції телересурсів в інтернет. Такий метод 
отримання інформації завдяки анкетуванню сприяє розширенню та 
уточненню знань щодо переваг аудиторії для прийняття економічно 
обґрунтованих менеджерських рішень, монетизації контенту. Таким 
чином, телемовці зможуть мінімізувати втрати позицій на медіаринку 
і вчасно реагувати на трансформаційні виклики медіагалузі.

Для кращого розуміння й ефективного управління бізнес-про-
цесами на телебаченні необхідний масив даних різних видів мар-
кетингових та соціологічних досліджень. Вони сприяють виявлен-
ню найслабших та найсильніших реперних точок бізнесу, зокрема 
й через конвергентні процеси телересурсів з інтернетом. І якщо те-
лепідприємство планує вийти на новий рівень розвитку, необхідно 
вчасно проводити вимірювання, додатково до перманентних панель-
них (піплметрових). Для більшої об’єктивності даних слід активні-
ше впроваджувати інші види маркетингових досліджень, таких, як 
опитування, фокус-групові вимірювання, контент-аналіз та інші. У 
такий спосіб отримана інформація сприятиме прийняттю ефективних 
економічно обґрунтованих менеджерських рішень і довгоочікуваної 
монетизації контенту.

Нині, завдяки стрімкому розвитку новітніх технологій, більшість 
телевізійних продуктів інтегрує в інтернет, як одного із зручніших 
каналів передачі даних. За результатами дослідження міжнародного 
комунікаційного агентства «Ogilvy» традиційні медіа поступово втра-
чають свою аудиторію в усьому світі, поступаючись місцем аудіо та 
відеоконтенту з інтернету. Головним постачальником новин замість 
традиційних медіа (32%) визнана соціальна мережа Facebook (39%). 
Такої думки дотримуються журналісти (близько 250 кореспондентів 
і редакторів друкованих ЗМІ) в світі. Далі йдуть Google (15%) і 
Twitter (4%) [103]. 

«Телебачення підняло рівень вимог і очікувань аудиторії, ще біль-
ше це робить інтернет. Сьогоднішні засоби мультимедіа дають такі 
великі можливості і так різноманітно використовуються, що це до-
корінно змінює традиційну журналістику. Аудиторії вже просто по-
трібно більше», — вважає науковець Р. Крейґ [186, с. 20]. 

Одним із розповсюджених методів дослідження, яким ми скори-
сталися, є опитування, що належить до кількісних методик і передба-
чає опосередкований чи безпосередній збір, обробку та узагальнення 
первинної інформації. Опосередковане опитування здійснюється, як 
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правило, за допомогою анкетування і передбачає створення репре-
зентативної вибірки кількості опитаних респондентів. До безпосеред-
нього опитування вдаються, коли потрібно провести інтерв’ю між 
дослідником і респондентом. Для вивчення контенту українського 
телебачення й мотивації поведінки споживачів щодо переваг телепе-
регляду нами було використано анкетне опитування, що є репрезен-
тативним та об’єктивним. 

З урахуванням того, що нині новітні інформаційні технології про-
никли у всі сфери життя, зокрема, й у телевізійний бізнес, ми скори-
сталися опитуванням за допомогою ресурсу google-forms. Цей спосіб 
може претендувати на об’єктивність, тому що відсутній безпосеред-
ній контакт інтерв’юера з респондентом, а, значить, і вплив першого 
на другого.

Контент українського телебачення визначався за допомогою аналі-
зу пропозиції товару за такими критеріями: 

 ▶ кількісна оцінка пропозиції конкретного товару;
 ▶ оцінка перспектив розвитку пропозиції з урахуванням тен-

денцій медіаринку.
Мотиваційні переваги глядачів досліджувалися за такими категоріями:
 ▶ причини споживчих переваг щодо телеперегляду, рейтингу, 

реклами, упакування, видів продукції;
 ▶ вивчення ставлення респондентів до товарів у виявленні при-

вабливості торгових марок підприємств-конкурентів [371, с. 39].
Як бачимо, переважна кількість категорій вимірювання вивчає 

ставлення споживачів до контенту й розвитку телеринку, а також 
визначає мотиваційні переваги споживачів. 

Кількісний метод дослідження — це метод дослідження маркетин-
гу, внаслідок використання якого можна отримати репрезентативні, 
тобто підтверджені певною кількістю респондентів, дані. Таким чи-
ном, проводячи опитування за попередньо визначеною групою ре-
спондентів-споживачів, можна отримати реальну, достовірну інфор-
мацію [241, с. 165].

Класифікують методи опитування за допомогою анкетування 
по-різному. Залежно від кількості респондентів, які беруть участь в 
опитуванні, розрізняють індивідуальні та групові. Залежно від сту-
пення свободи інтерв’юера та респондента, яка виявляється у змісті та 
формі запитань, а також глибині відповідей на них, розрізняють стан-
дартизовані, напівстандартизовані,  вільні. Залежно від частоти про-
ведення можуть бути одноразові та багаторазові (панельні). Залежно 
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від розміру масиву респондентів вирізняють вибіркові та суцільні, а 
також традиційні та новітні, залежно від рівня технологій [241, с. 54].

Питання для поширення за допомогою інтернет-мережі мають 
бути легкі для сприйняття, недвозначні, зрозумілі для людей різних 
вікових категорій, тому що не буде можливості уточнення. Кількість 
бажано не перевищувати 8—9, щоб реципієнт не втомився і мав ба-
жання далі брати участь в опитуванні.

Анкета має усталену структуру, незважаючи на спосіб поширення й 
отримання даних. Зазвичай, вона складається з трьох частин: 

 ▶ вступна, де коротко зазначається звернення до респондента, 
мета дослідження та гарантується конфіденційність інформації;

 ▶ основна, в якій присутні блоки запитань з урахуванням запи-
тання-фільтру на початку;

 ▶ заключна з запитаннями особистісного характеру щодо віку, 
статі, освіти, місця проживання тощо.

На початку анкети застосовано питання-фільтр, щоб чітко визна-
чити, що респондент відповідає вимогам вибірки. В основному блоці 
поставлено вісім запитань. У заключній частині надана конфіденцій-
на інформація респондентів, яка з їхньої згоди не розголошувати-
меться, а тільки узагальнюватиметься і поширюватиметься за допом-
огою кількісного показника [371, c. 40].

Завдяки запитанням: «Скільки часу на добу витрачаєте на телепе-
регляд» і «Скільки часу на добу витрачаєте на перегляд в інтернеті» 
отримано інформаційний показник кількісної оцінки пропозиції те-
левізійних та інтернет-товарів, до яких можна застосувати порівняльні 
характеристики. Оцінка перспектив розвитку пропозиції з урахуван-
ням тенденцій медіаринку реалізується за допомогою запитання: «Яких 
телепрограм не вистачає на українському телебаченні?». 

Вивчити ставлення споживачів до телевізійних товарів щодо при-
вабливості торгових марок підприємств-конкурентів вдалося завдяки 
отриманій інформації на запитання: «Які телепродукти найбільше 
приваблюють?» Причини споживчих переваг щодо телеперегляду, 
рейтингу, реклами, упаковки, виду продукції були з’ясовані завдяки 
запитанням: «Скільки часу має тривати реклама на телебаченні/в 
інтернеті, щоб не дратувала?» Для цих масивів інформації теж засто-
совувався порівняльний аспект [371, c. 40].

У паспортному блоці з’ясовувались ідентифікаційні характе-
ристики споживачів щодо віку, статі, освіти, регіону проживан-
ня. Таким чином, за допомогою інтернет-анкетування було опи-
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тано 460  респондентів, що відповідає 100% вибірки (опитування 
2017  р. дод. А). 

Формування вибірки респондентів здійснювалося вірогідним (випад-
ковим) одноразовим безповоротним методом [371, c. 40]. Для маркетин-
гових досліджень діапазон вибірки в середньому коливається в межах 
від 110 до 2500 осіб, залежно від похибки. При збільшенні кількості 
одиниць вибірки зменшується похибка та зростає достовірність отри-
маних результатів [241, с. 168]. Похибка нашої вибірки знаходиться в 
межах 5%. Відповідно до розрахунку обсягу вибірки при похибці в 5% 
залежно від розміру генеральної сукупності необхідна кількість опита-
них має відповідати 400 респондентам. Наша вибірка становить 460 осіб 
при похибці Q = 4,66%, що підсилює достовірність результатів.

Об’єктом дослідження стало доросле населення всіх регіонів 
України, крім Автономної Республіки Крим. Це свідчить про репре-
зентативність вибірки. Велику частину склали респонденти, які про-
живають у Києві — 205 осіб (дод. А).

Вибірка стосується чоловіків та жінок із середньою (або поки що 
незакінченою вищою) та вищою освітою з усіх куточків України.

  
                        32,5%

                   67,5%

рис. 4.3. Стать респондентів

Згідно з рис. 4.3. на запитання анкети відповіли 307 жінок (67,5%) 
і 148 чоловіків (32,5%). Це свідчить про те, що сучасний контент те-
лебачення більше цікавить жінок, вони стали активнішими й готові 
надавати інформацію щодо своїх уподобань швидше, ніж чоловіки.

За рівнем освіти серед 460 опитаних значно переважають люди з 
вищою освітою, а саме 322 респонденти, тобто 72%. 125 осіб мають 
середню (або незакінчену вищу освіту), що від загальної кількості 
складає 28% (рис. 4.4.) [371, c. 40]. 
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                           28%

                 72%

рис. 4.4. Освіта респондентів  

За віковою категорією респонденти поділяються на молодих лю-
дей від 18 до 35 років, споживачів середнього віку від 36 до 49 років 
та старшого покоління від 50 років. Ми не брали до уваги респон-
дентів віком 65+, зважаючи на те, що анкета поширена за допомогою 
інтернет-ресурсу, а представники цієї генеральної сукупності можуть 
бути обмежені в доступі до мережі. Як бачимо з рис. 4.5., у до-
слідженні взяли участь переважно молоді люди — 356 респондентів 
(77,9%), 70 учасників (15,3 %) — вікової категорії від 36 до 49 рр., 
31 реципієнт (6,8%) — віком 50+ [371, c. 40].

                                                            18-35 — 77,9%
                                                            36-49 — 15,3%
                                                            50+   — 6,8%

рис. 4.5. Вікова категорія респондентів

Стрімке витіснення традиційних медіа інтернет-ресурсами дає гля-
дачеві більше свободи щодо перегляду контенту не тоді, коли це запро-
грамовано сіткою мовлення певного телеканалу, а коли йому зручно. 

На замовлення американської мовної корпорації ABC було про-
ведено дослідження ринку онлайн-телебачення, результати якого 
показують, що 77% глядачів використовують інтернет для перегляду 
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пропущеного телевізійного продукту. Близько 40% відсотків англійців 
використовують мережу для перегляду телебачення, оскільки їм цікаво 
користуватися новими інформаційними технологіями. Нові технології 
є чи не ключовим чинником зростання популярності інтернет-мовлен-
ня. На думку медіафахівців, інтерес споживачів до онлайн-телебачен-
ня криється у його зручності [103].

У нашому опитуванні перше запитання відфільтрувало ту частину 
респондентів, які не дивляться телевізор, а значить, можуть бути 
користувачами інтернет-контенту або споживати телевізійний ресурс 
онлайн через будь-який пристрій. На запитання: «Чи дивитесь ви 
українське ТБ?» (рис. 4.6.) отримано 458 відповідей. З них — 370 
респондентів (80,8%) споживають ТБ, але майже 1/5 частина опита-
них 88 (19,2%) — ні. Це демонструє процес інтеграції телересурсів в 
інтернет і зміну мотиваційних уподобань аудиторії на користь інтер-
нету [371, c. 41].

19,2%

                             80,8%

рис. 4.6. Чи споживають телеконтент українські глядачі?

Так за звітом дослідницької компанії TNS за 2015 р. споживання 
телеконтенту ще утримує лідируючі позиції, проте українці все мен-
ше див ляться телевізор у класичному розумінні. Вони або взагалі пе-
редбачають не витрачати на це свій час, або споживають інформацію 
онлайн [179, с. 5].

Проте, за результатами дослідження компанії Ericsson, яке було 
проведено у 2015 р., українці не поспішають відмовлятися від телеві-
зорів. Тільки 12% планують зробити це протягом двох років, тоді як 
70% взагалі не збираються цього робити. 30% опитаних бажають пе-
реглядати відеоконтент на екрані телевізора. За даними дослідження 
таку можливість мають 57% українців. 
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Близько 38 годин на тиждень українська аудиторія витрачає на 
перегляд телебачення та відеоконтенту, з яких понад шість годин 
припадають на фільми, серіали та програми, що транслюються на 
ефірних каналах [340].

У нашому дослідженні на запитання: «Скільку часу на добу ви-
трачаєте на телеперегляд?» (рис. 4.7.) майже половина респондентів 
(46,8%) відповіли, що переглядають ТБ менше двох годин на добу, 
тобто споживання телеконтенту скоротилося майже вдвічі. Дві годи-
ни на добу споживають 17,5% респондентів, а 4 год (16,9%) майже 
збігаються з іншим (15,5%), тобто реципієнти переглядають можливо 
й телевізійний контент, але через інтернет [371, c. 42].

                                                                          менше 2 год – 211 (46,8%)
                                                                         2 год – 79 (17,5%)
                                                                         4 год – 76 (16, 9%)
                                                                         8 год – 15 (3,3%)
                                                                         інше – 70 (15,5%)

рис. 4.7. Скільки часу українські глядачі споживають телеконтент?

Для кількісного порівняльного аспекту щодо споживання телевізійно-
го й інтернет-контенту було поставлено запитання: «Скільки часу на добу 
витрачаєте на перегляд в інтернеті?». Як бачимо з рис. 4.8. найбільша 
кількість реципієнтів (34,6%) знаходиться в мережі чотири години. Рані-
ше чотири години споживацького контенту належало саме телебаченню. 
Двогодинний контент інтернету знаходиться на другому місці (20,7%), 
а  восьмигодинний перегляд відстає всього на кілька відсотків (14,8%). 
Це свідчить про те, що незабаром український споживач буде перебувати 
вісім годин у мережі й споживати телевізійний контент у такий спосіб. 

За результатами дослідження компанії Ericsson, роль інтернет-кон-
тенту продовжує зростати. Близько половини опитаних відчувають 
труднощі з пошуком цікавих фільмів і передач, які транслюються по 
телебаченню. Серед користувачів OTT-сервісів незадоволених кон-
тентом набралося 28%. Попитом користується контент, генерований 
користувачами. 45% опитаних дивляться навчальні відеоролики, а 
13% вивчають записи проходження комп’ютерних ігор [18]. 
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менше 2 год — 24%
2 год — 20,70%
4 год — 34,60%
8 год — 14,80%
інше — 5,90%

рис. 4.8. Скільки часу українські користувачі споживають інтер-
нет-контент?

Експансія інтернету продовжує зростати. GfK Ukraine показує, що ауди-
торія інтернету в період 2008—2017 рр. виросла більше, ніж утричі: 2008 — 
15% (5,8 млн); 2009 — 20% (7,7 млн); 2010 — 25% (9,7 млн); 2011 — 32% 
(12,38 млн); 2012 — 40% (15,41 млн); 2017 — 64,8% (21,6 млн) [18].

Відповіді на запитання: «Які телепродукти найбільше приваблюють?» 
(рис. 4.9.) виявились неочікуваними, тому що, з одного боку, респонденти 
вважають, що розважального контенту забагато на українському медіарин-
ку, а з іншого — потребують ще більше. Це можна пояснити небажанням 
українців споживати політичні й кримінальні телепродукти [371, c. 43].

Наші цифри підтверджують результати соціологічних досліджень 
експер тів інституту Горшеніна. Український глядач часто на електрон-
них сто рін ках інформаційних програм у соціальних мережах висловлює 
невдо волення інформаційним наповненням випусків новин. Невдоволеність 
української аудиторії сучасним станом медіапростору пов’язана із поширен-
ням сцен насильства, жорстокості, пропаганди кримінального способу жит-
тя. Ми отримали такі цифри: 68,7% — за цензуру сцен насильства і жорсто-
кості, 47,2% — за цензуру пропаганди кримінального способу життя [341].

розважальні             63,80%
аналітичні               12,40%
політичні                  5,60%
кримінальні              7,80%
інше                          10,40%

рис. 4.9. Які телепродукти найбільше приваблюють?
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Отримані результати відповідей на запитання: «Яких телепро-
грам не вистачає на українському телебаченні?» (рис. 4.10.) де-
монструють мотиваційні переваги споживачів, яким не вистачає, 
насамперед, культурологічних (25,3%), документальних (22.8%) і 
дитячих телепродуктів (18%). Ці дані підкреслюють зацікавленість 
аудиторії в якісних, проте нерентабельних для телевиробників про-
дуктів. Такий контент потребує значних капіталовкладень, однак 
рекламодавців, які дотепер монетизують телебачення, він навряд чи 
зацікавить [371, c. 43].

З огляду на переважно молодіжну аудиторію, яка брала участь 
в анкетуванні, розважальні телепродукти їм теж до вподоби — 
17,7%. А от аналітичні програми, які б допомогли українцям розта-
вити крапки над «і» в питаннях політики, економіки, соціально-
го захисту, корупційних схем, підвищення рівня обізнаності в 
медіавикликах, сприяли б зменшенню протистояння в інформа-
ційно-гібридній війні, користувачі контенту бажають споживати в 
незначній кількості – 9,5%. Вірогідно, глядачам вистачає схожих 
проблем у повсякденному житті, а тому вже не сила бачити подіб-
не на телеекранах. 

аналітичних                 9,50%
документальних          22,80%
культурологічних        25,30%
дитячих                        18,00%
політичних                   0,40%
розважальних               17,70%
інше                               6,20% 

рис. 4.10. Яких телепрограм не вистачає на українському телебаченні?

Те, що реклама як на телебаченні, так і в інтернеті відрізняється 
сугестивністю і може відштовхувати споживача тривалістю, не є се-
кретом. Тому ми намагалися з’ясувати час «комфортного» перегляду 
контенту на телебаченні та в інтернеті. На запитання: «Скільки часу має 
тривати реклама на телебаченні, щоб не дратувала?» отримали очіку-
вані відповіді (рис. 4.11.). 69,1% воліють споживати рекламу менше 
5 хвилин, а 16,6% — 5 хвилин. За законом України «Про рекламу», 
квота часу, відведена на рекламу, складає 12 хвилин на годину, хоча 
цієї норми не дотримується жоден комерційний телеканал [270]. Як 
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правило, перерва на рекламу триває 15 хвилин і 0,40% респондентів від-
повіли, що рекламна пауза може тривати саме стільки часу. Ймовірно, 
це та частина аудиторії, яка належить до менеджерського складу, адже 
завдяки рекламі медіа монетизують контент [371, c. 44].

менше 5 хв 69,10%
5 хв  16,60%
10 хв 2,40%
15 хв 0,40%
інше  11,50%

рис. 4.11. Скільки часу має тривати реклама на телебаченні, щоб не дратувала?

Сугестивність реклами в інтернеті теж завелика, і на запитання: 
«Скільки часу має тривати реклама в інтернеті, щоб не дратувала?» 
(рис. 4.12.) отримано такі дані: 72,1% користувачів інтернету квоту-
вали рекламу в мережі в 30 секунд, 20,6% обрали інші пріоритети. 
Очевидно, тому що наступна градація ранжування передбачала біль-
шу квоту часу [371, c. 44].

Мотиваційні переваги глядацької аудиторії щодо привабливості 
телеканалів визначилися в інший спосіб стосовно загальноприй-
нятої рейтинговості за піплметровими вимірюваннями. Як видно з 
рис. 4.13. з відомої шістки найрейтинговіших каналів залишилися 
три: 1+1 очолив рейтинг популярності — 27%, Новий канал — 20%, 
СТБ — 17,3%. «Україна» отримала 9%, ICTV — 6,8% [371, c. 46].
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30 сек 72,10% 
1 хв 4,70% 
2 хв 1,60% 
5 хв 1,10% 
інше 20,60% 

рис. 4.12. Скільки часу має тривати реклама в інтернеті, щоб не 
дратувала?

рис. 4.13. Який телеканал найбільше приваблює?

Найменш популярним виявився Інтер — 4,1%, що не відповідає рей-
тингу панельних вимірювань, де канал займає одну із перших позицій 
у ранжувальній лінійці. Майже 15 % реципієнтів обрали у відповіді 
«інше». Це передбачає інші мотиваційні переваги глядачів, які швидше 
споживають нішевий контент, аніж загальнонаціональний [371, c. 46].

Сьогодні телебачення продовжує інтегрувати в інтернет, транс-
формуватись в нові реалії порівняно з традиційною формою, де старі 
правила функціонування бізнес-процесів руйнуються й з’являється 
простір для нових ідей та завдань в ефірі. Інтернет-телебаченню, як 
новому виду медіа, властиві такі якості, як інтерактивність, муль-
тимедійність, гіпертекстуальність, що вигідно відрізняють його від 
традиційного ТБ, надають нові можливості й смисли. Це той засіб 
масової інформації, який відповідає уподобанням і ритму сучасної 
людини. Користувач нині бажає організовувати час відповідно до 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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свого тайм-менеджменту, а отже споживати телепродукти тоді, коли є 
час і бажання, а не за сіткою мовлення певного телеканалу [371, c. 46]. 

 Продюсер CBS Кім Мозес у 2007 р. заявив, що традиційне теле-
бачення зникне за 7—10 років й трансформується у щось нове [430]. 
Чи зникне телебачення — питання не одного покоління науковців. 
Як воно називатиметься й у яких реаліях існуватиме — той вимір, 
який ми маємо осягнути найближчим часом.

Трансформаційні процеси відстежує й український науковець Б. По-
тятиник. Ще в 2004 р. він писав, що у 90-их роках минулого століття 
світова мережа стала «засобом масової комунікації, і поки точилися 
суперечки, до якої класифікаційної чарунки її віднести, на базі муль-
тимедійних технологій комп’ютерна мережа набула рис супермедіуму, 
який поглинає всі відомі засоби масової комунікації» [255, с. 204].

Українська дослідниця Л. Городенко переконана, що «телевізор 
перетворюється в інформаційно-комунікаційний засіб з умонтованим 
веббраузером і дозволяє працювати з такими інструментами, як чат, 
електронна пошта, соціальні мережі, переглядати й завантажувати 
контент з YouTube чи Flicker» [81, с. 288].

Всі ці дефініції й переконання науковців підтверджують висновки 
проведеного нами онлайн-опитування, згідно з яким молоде поколін-
ня залишається активною частиною споживачів телевізійного контен-
ту. Проте їхні мотиваційні переваги зміщуються у бік інтернет-ресурсів 
(6,2% шукатимуть інші медіапродукти на інших платформах) та ніше-
вих ЗМІ (майже 15% аудиторії телебачення споживають контент інших 
не найрейтинговіших загальнонаціональних каналів). Спостерігається 
поступове перетікання української аудиторії телебачення в інтернет. З 
460 опитаних 370 респондентів (80,8%) споживають ТБ, але майже 1/5 
частина (19,2%) — ні. Швидше за все вони стали користувачами мере-
жевого контенту. Ця тенденція останнім часом продовжує зростати.

4.2. Новітні кросмедійні інструменти диверсифікації 
прибутків телепідприємства

Традиційне телебачення в епоху цифрових технологій, стрімких змін 
пріоритетів щодо інтеграційних, конвергентних, кросмедійних процесів 
переживає один із найскладніших періодів свого існування. Українці 
все частіше користуються інтернетом для доступу до телевізійного кон-
тенту. Глядачі, а особливо молодь, все впевненіше не бажають прив’я-
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зуватись до запрограмованого перегляду, який пропонують традиційні 
телеканали. Відео за запитом VоD поступово стає новою парадигмою 
споживання відеоконтенту й приваблює велику частину аудиторії тим, 
що споживач підлаштовує перегляд під себе, враховує свої переваги.

Перетікання аудиторії традиційних ЗМІ у веб — невідворотний про-
цес, який потребує чіткого розуміння й співпраці з іншими структу-
рами медіаринку. Дослідженню проблематики інтеграції телебачення з 
інтернетом присвячені роботи таких українських та зарубіжних учених, 
як О. Барзилович, З. Григорова, О. Гарматін, Л. Пінчук, Б. Потяти-
ник, М. Соловйов, А. Сухоруков, І. Шевченко, Р. Крейг, Д. Вотерман, 
Н. Вохт, Е. Мітчелл, К. Ольмстед, Дж. Холкомб, Р. Шерман та ін.

Швейцарський науковець, економіст Клаус Шваб зазначає, що 
«Людство ніколи не спостерігало настільки швидкого технічного 
прогресу. Порівняно з минулими промисловими революціями, що 
розвивалися лінійно, масштаб четвертої збільшується екстенсивно. 
Четверта революція впливає на кожну індустрію кожної країни в 
світі. Глибина і широта викликаних нею змін вимагають трансфор-
мації цілих систем виробництва, менеджменту та управління» [405].

Дослідник інтернет-телебачення О. Гарматін звертає увагу на три 
структурні елементи розвитку інтернет-каналу: промоція, інформу-
вання, отримання комерційного прибутку [71]. На його думку, це є 
пріоритетними складниками мережевого телеканалу, представленого 
в інтернет-просторі. Завдяки промоції традиційні телекали можуть 
просувати свою продукцію. Конвергентність і мультимедійна платфор-
ма дозволяє їм об’єднувати й поширювати різні види інформації. Щодо 
прибутковості, дотепер точаться дискусії як монетизувати контент так, 
щоб отримати дохід від діяльності. Незважаючи на те, що витрати на 
створення інтернет-сайту незначні й для цього не потрібні ретранслято-
ри, а тільки обладнання, що кодуватиме чи декодуватиме сигнал, однак 
керівники провідних теле- і радіокомпаній не вбачають великих переваг 
таких бізнес-моделей через низьку купівельну спроможність населення.

Відомий Макіавелівський принцип «розділяй і володарюй» сьогодні 
не тільки не втрачає актуальності, а, як вино, з роками стає затребувані-
шим. Схожий підхід нині застосовують аналітики, маркетологи відділів 
маркетингу у ЗМІ для створення портрету споживача. Щоб досягти мети 
у виготовлені затребуваного продукту й влучно запропонувати цільовій 
аудиторії, реципієнтів слід якомога детальніше таргетувати, тобто конкре-
тизувати, розділяти й маркувати за схожістю, як раніше товари. Такий 
поділ реципієнтів на групи за спільними уподобаннями, схожими харак-

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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теристиками й зацікавленістю за змістом, дозволяє виробникам і їхнім 
менеджерам ненав’язливо збувати продукцію й оптимізовувати процес 
монетизації й віральності контенту. Щоб створити портрет споживача, т. 
зв. карту емпатії, необхідно звернутися до широкого спектру досліджень: 
від піплметрових на телебаченні до уподобайок у соціальних мережах та 
статистичних даних багатьох пошукових ресурсів [390, c. 85]. 

Відомі інструменти аналізу ключових фраз в інтернеті такі, як Wordstat 
Google, Google Webmaster Tools, Google Trends, Serpstat, FastTrast, 
KeyCollector, Advego, SeOquake, Linkpad та ін., надають великих можли-
востей менеджерам компаній щодо досліджень потреб аудиторії. Одним 
із кращих українських сервісів для аналізу сайтів вважається Serpstat. 

Завдяки цим ресурсам можна дізнатися мотиваційні переваги спожи-
вачів, про що вони думають, що хочуть знати, що роблять, з ким спілку-
ються, товаришують, чим пишаються, які в них проблеми. Відповіді на ці 
питання можна отримати з заявлених ресурсів, за якими користувачі інтер-
нету отримують інформацію. Ключові фрази, які вони гуглять і шукають 
на інших сайтах, дають розуміння і ключі для багатьох SEO-спеціалістів 
й топменеджерів щодо трендових напрямів руху медіакомпаній та мотицій 
споживачів. Ці великі дані (Big Data) відкривають широкий спектр можли-
востей для обробки й аналізу масивів інформації, які доповнюють традиційні 
медіадослідження, а в майбутньому, можливо, й замінять їх повністю.

Так, ресурс «Google Trends» дає можливість вимірювати переваги україн-
ців щодо персон року, найпопулярніших запитів, ТБ-шоу, фільмів, серіалів 
тощо, починаючи з 2011 р., а світові тенденції з 2001 р. Наприклад, у 2012 р. 
українську аудиторію цікавили телешоу «Холостяк-2», «Голос країни», 
«Х-фактор-3», «Зважені та щасливі». Якщо у 2012 р. на запитання «Як?» 
люди найбільше шукали поради щодо того, «Як зробити скріншот», то в 
2017 р. — «Як скачати відео з YouTube». Щодо популярних телешоу у 
2017 р. продовжують лідирувати «Холостяк-7», «Євробачення-2017», «Го-
лос країни-7», «Майстер-шеф», «Зважені та щасливі 2017» [250].

Цей масив даних різновекторних і, водночас, інтегрованих вимірювань 
надає можливість вираховувати життєвий цикл товару (ЖЦТ), його попу-
лярність і стадію розвитку з подальшою інтерпретацією результатів щодо 
пролонгації виробництва чи закриття. Ця інформація допоможе розібра-
тися в бізнес-процесах, щоб виготовляти потрібні продукти чи послуги.

Метаморфози сучасного менеджменту полягають в тому, що раніше люди 
мали потребу в товарах, а нині — товари в людях. Раніше компанії врахо-
вували і вираховували життєвий цикл товару, нині — більше схиляються 
до життєвого циклу клієнта (CLTV — customer lifetime value) [395, с. 20].
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Спеціалісти-практики з менеджменту й маркетингу Нір Еяль та 
Райян Хувер доводять, що «одним із ефективних способів збільшення 
вартості компанії є формування у споживачів потрібних звичок, що 
веде до зростання середнього «життєвого циклу клієнта» (CLTV). Цей 
показник дорівнює сумі, яку компанія отримає від клієнта, допоки 
той не захоче перейти до конкурента, не перестане користуватися цим 
продуктом чи не помре. Звичка надає споживачеві можливість довше 
й частіше користуватися продуктом, що збільшує CLTV [119, с. 27].

Таким чином, коли медіакомпанії враховуватимуть всі дії своїх спожи-
вачів, правильно таргетуватимуть аудиторію, створюватимуть детальні кар-
ти емпатії і, навіть, фіксуватимуть їхні звички, це може стати ефективним 
капіталовкладенням, однією із стратегій розвитку медіапідприємства.

Інтернет-телебачення перемагає в конкурентній боротьбі з тради-
ційним телебаченням (ефірним, кабельним і супутниковим ТБ), — 
стверджують науковці О. Барзилович, З. Григорова, Л. Пінчук, А. Су-
хо руков, І. Шевченко [242, с. 23]. 

Експансія інтернету продовжує зростати. Дослідницька компанія 
GfK Ukraine показує, що аудиторія інтернету в період 2008—2017 рр. 
виросла більше, ніж втричі: 2008 — 15% (5,8 млн); 2009 — 20% 
(7,7 млн); 2010 — 25% (9,7 млн); 2011 — 32% (12,38 млн); 2012 — 
40% (15,41 млн); 2017 — 64,8% (21,6 млн) [479].

Тенденції перетікання телеаудиторії в інтернет підтверджені й нашим 
кількісним дослідженням, за результатами якого спостерігається посту-
пове перетікання української аудиторії телебачення в інтернет. З 460 
опитаних — 370 респондентів (80,8%) споживають ТБ, але майже 1/5 
частина (19,2%) — ні. Вірогідно вони стали користувачами мережевого 
контенту. Ця тенденція останнім часом продовжує зростати [371, с. 46].

Відмінності інтернет-телебачення від традиційного, з одного боку, 
очевидні, а з другого — для цілісності дорожної бізнес-карти потрі-
бен детальний аналіз, щоб врахувати всі плюси, мінуси, переваги й 
недоліки обох систем. Ми спробували класифікувати й зафіксувати 
ці дані у порівняльній таблиці 4.1 [377, c. 58].

Однією з потужних переваг мережевого телебачення є його інтерактив-
ність, завдяки якій забезпечується зворотний зв’язок зі споживачем відео-
контенту. Глядачі можуть ставати активними учасниками процесу й спожи-
вати прямі трансляції через вебсайти телемовців, а якщо відео потрібного 
телеканалу чи телепродукту вже демонструвалось, користувачі мають змо-
гу переглядати його у відкладеному перегляді на популярних відеохостин-
гах на кшталт YouTube або за допомогою VoD-сервісів, IPTV [377, c. 59]. 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Табл. 4.1. [377]

Інтернет-телебачення Телебачення

нове медіа традиційне, лінійне

виключно цифровий характер кон-
тенту (диджиталізація) HD, FullHD, 
QHD (К2), UHD — Ultra High 
Definition Video — К4 (3840x2160)

аналоговий, цифровий характер 
контенту — стандартна чіткість 
зображення SD (720x576i), HD 
(1280x720 p)

спосіб передачі сигналу — IPTV спосіб передачі сигналу — ефірний, 
кабельний, супутниковий

інтерактивність (наявність не тільки 
зворотного зв’язку, а й просьюмерство, 
коли користувач стає автором контенту)

інтерактивність (можливість зворот-
ного зв’язку завдяки SMS, Skype 
ін.)

головна роль бізнес-процесу нале-
жить споживачам контенту, клієнтам;
підпорядкована роль – виробникам 
контенту

головна роль бізнес-процесу нале-
жить виробникам контенту;
підпорядкована роль — споживачам 
контенту, клієнтам

таргетування ЦА (цільової аудиторії) 
для персоніфікованого контенту

поділ аудиторії на потенційну й 
цільову

конвергентність, крос-медійність 
контенту (поширення тексту, відео, 
аудіо, фото, кіно зображення на 
різні платформи у різних форма-
тах, жанрах)

можливість конвергентності, 
крос-медійності контенту, але не 
завжди виправдана, наприклад, лон-
гріди, подкасти, текстову інформа-
цію бажано подавати фрагментарно

необмежена можливість транслю-
вання і споживання потокового 
відео у часі, просторі, обсязі, фор-
маті комунікації

можливість транслювання і спо-
живання потокового відео, але 
переважання дискретності ефіру 
(запрограмований перегляд — 
вихід продукту один раз на день/
тиждень/місяць тощо, обмеженість 
за часом, географією тощо)

можливість редагування, коменту-
вання, вилучення інформації

можливість реагування на інфор-
мацію

обмеження цензури, модерування сай-
том, платформою, каналом поширення

можливість цензури з боку влас-
ників, лідерів думок

стратегія розвитку — безупинний цикл 
із «петлями» зворотного зв’язку задля 
підлаштування і реалізації мрій клієнта

стратегія розвитку — планування 
на кілька років (3—5 рр.)
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Якщо це онлайн трансляція, глядачі можуть реагувати повідом-
леннями завдяки месенджерам, коментувати побачене і, навіть, над-
силати за потреби своє відео. Недоліками можуть стати високі тарифи 
інтернет-трафіку, питання технічних можливостей передачі сигналу, 
неактивності споживачів у разі виникнення технічних питань. 

Завдяки з’ясуванню найслабших та найсильніших реперних точок 
медіабізнесу у процесі інтенсивної інтеграції телересурсів в інтернет, 
телевізійні менеджери мають дати відповіді на запитання: «Що ро-
бити з сучасними викликами, коли потенційна аудиторія телебачення 
вочевидь демонструє переваги інтернет-простору й інтенсивно пере-
ходить на ці платформи?», «Як запобігти процесу перетікання ауди-
торії в інтернет?», «Які альтернативні ресурси можна запропонувати 
аудиторії телебачення?», «Якими шляхами монетизувати телевізій-
ний контент, коли відомі бізнес-моделі застаріли?».

Для відповіді на ці та інші актуальні питання щодо монетизації 
телепідприємства, перспектив споживання й інтеграції телеконтенту 
до інтернету, переваг споживання аудиторією різноманітних відео-
сервісів, відеохостингів, інтернет-мотивацій, готовності аудиторії до 
цифровізації, нового способу життя в цілому, нами були проведені 
три кількісні дослідження на основі вибіркових методів: медіа- та 
інтернет-переваг споживачів контенту, а також дослідження медіаекс-
пертів щодо перспектив телевізійної галузі. Для цього було проведено 
три різні види анкетного опитування, які належать до кількісних ме-
тодів збору первинної інформації (дод. Б, В, Г). Для опитування ви-
користовувалась технологія Google-форма, яка дозволяє сформувати 
вибірку респондентів випадковим одноразовим методом.

Нагадаємо, що для маркетингових досліджень діапазон вибірки 
має коливатися в межах від 110 до 2500 осіб. Значення кількості опи-
таних і похибки перебувають в обернено пропорційній залежності. 
При збільшенні кількості одиниць вибірки зменшується похибка 
вибірки та зростає достовірність результатів [241, с. 168].

У нашому опитуванні щодо медіапереваг (дод. Б) взяли участь 
1014 респондентів.

1
Розрахуємо похибку вимірювань Q для вибірки N 

за формулою Q = 
√N

 [241, с. 169]. У нашому випадку, де n  = 1014, Q ≈ 
3,14%. Це свідчить про високу достовірність результатів досліджен-
ня, адже найменша похибка становить 2% (дод. Б). В опитуванні 
щодо інтернет-переваг взяло участь 400 реципієнтів. Похибка обся-
гу вибірки залежно від розміру генеральної сукупності склала 5% 
(дод. В). 
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Опитування медіаекспертів становило 200 осіб, відповідно похибка 
дорівнює Q ≈ 7% (дод. Г). В обох випадках — це  теж досить високі 
показники достовірності результатів дослідження. Сума відповідей 
перевищує 100%, оскільки респонденти мали змогу обирати декілька 
варіантів відповідей у дослідженнях медіа- та інтернет-переваг (об-
меження не ставилися). В опитуванні медіаекспертів обмеження ста-
вилися в координатах трьох відповідей, але сума відповідей у цьому 
варіанті анкетування перевищує 100% ще й тому, що запроваджено 
опцію «Ваша відповідь», яка передбачає як коротку, так і розлогі 
відповіді медіаекспертів на запитання щодо досліджуваних об’ єктів.

Розглянемо детальніше кожне з опитувань (дод. Б, В, Г). Анкету-
вання медіапереваг респондентів українського ринку було проведено 
протягом 25 днів, із 9.05.2019 до 3.06.2019 р. (дод. Б). До вибірки 
щодо медіапереваг увійшли чоловіки і жінки вікової категорії 18+ з 
усіх регіонів України, які мають середню, вищу та незакінчену вищу 
освіту. Згідно з рис. 4.14, на запитання відповіли 31,5% чоловіків і 
68,5% жінок. Рис. 4.15. показує, що більшість із тих, хто взяв участь 
у дослідженні – це респонденти, які мають вищу освіту (31,8%) та 
здобувають її (50,7%). Із середньою освітою 17,5%.

рис. 4.14. Стать респондентів щодо медіапереваг

      рис. 4.15.                                       рис. 4.16.
      Освіта респондентів                         Вікова категорія респондентів
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За віковими критеріями (рис. 4.16.) учасники опитування поділя-
ються на п’ять категорій — молодь (15—29 років), люди середнього 
(30—44, 45—54 років) та старшого віку (55—64 років та 65+). Пе-
реважна більшість респондентів належить до першої групи — 81.3%. 
Далі за чисельністю йдуть поспіль одна за одною у порядку змен-
шення всі зазначені вікові групи. Така вибірка пояснюється тим, що 
велика частка користувачів інтернету припадає на молодь, а анке-
тування проводилось завдяки інтернет-ресурсам. Окрім того, визна-
чення медіапереваг та інтернет-уподобань споживачів, перспективних 
шляхів інтеграції телебачення до всесвітньої мережі також доцільно 
здійснювати, опираючись на відповіді саме цієї вікової групи. Вибір-
ка будувалась навколо цієї категорії реципієнтів ще й тому, що до 
неї належить покоління центеніалів (Z) і частково міленіалів (Y), які 
нині широко представлені в топменеджменті телеканалів і, як було 
зазначено раніше, оскільки менеджерські зусилля молодої генерації 
не завжди відповідають побудові якісних бізнес-процесів, тому одним 
із завдянь досліджень було якомога детальніше проаналізувати їхні 
мотивації, переваги й очікування від сучвсного стану телеіндустрії. 

Опитування інтернет-переваг українських споживачів проходило 
понад місяць з 16.05.2019 р. до 21.06.2019 р. (дод. В). До вибірки 
щодо інтернет-переваг увійшли чоловіки й жінки вікової категорії 
18+ з усіх регіонів України, які мають середню, вищу та незакінче-
ну вищу освіту. Згідно з рис. 4.17., на запитання відповіли 34,6% 
чоловіків і 65,4% жінок. Це приблизно відповідає загальному стате-
вому розподілу населення: за даними Державної служби статистики, 
на травень 2017 року в Україні проживало 46.3% чоловіків і 53.7% 
жінок [249].

рис. 4.17.                   рис. 4.18.
Стать респондентів       Освіта щодо інтернет-переваг
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Згідно з рис. 4.18. бачимо, що більшість із тих, хто взяв участь 
у дослідженні — це реципієнти, які мають вищу освіту (30,4%) або 
здобувають її (49,2%). Кількість респондентів із середньою освітою 
складає 20,4%.

За віковим розподілом (рис. 4.19.) реципієнти теж поділяють-
ся на п’ять вікових категорій — молодь (15—29 років), люди се-
реднього (30—44, 49—54 років) та середньо-старшого віку (55—64 
років та 65+). Переважна більшість респондентів належить до першої 
групи — 85.3%. 9% складають респонденти вікової категорії 30—
44 рр. Далі за чисельністю йдуть поспіль одна за одною в порядку 
зменшення всі зазначені вікові групи. Інтернет-переваги, мотивації 
та перспективи інтеграції телебачення в інтернет, взаємодію спо-
живачів із рекламою теж доцільно визначати завдяки цій категорії 
опитаних, тому що велика частка користувачів інтернету припадає 
саме на молодь. Окрім того, велика частина топ-менеджменту в інтер-
нет-медіа теж є представниками зазначеного поколінського прошарку 
міленіалів і центеніалів.

Завдяки анкетуванню (дод. Б, В, Г) ми на-
магалися відстежити нові пріоритети українців 
щодо цифровізації, інформатизації процесів, 
технологічних інновацій, а також яким чином 
це позначилося на їхньому способі життя та 
який підхід вони застосовують до розподілу 
вільного часу. Наше завдання полягало у з’я-
суванні таких аспектів: яким відеохостингам 
та відеосервісам українські реципієнти нада-
ють перевагу; активність української аудиторії 
щодо джерел, з яких вона найчастіше отримує 
інформацію про стан справ в Украіні та світі; чому, власне, кори-
стується соцмережами; який ресурс часу використовує для присут-
ності в інтернеті. 

З’ясувалося, що на інтернет-ресурси (в т.ч. соціальні мережі) 
українські користувачі витрачають 3—5 годин на добу, це майже 
60% (59,9%) (дод. Б), (рис. 4.20.).

Раніше, і наше дослідження 2017 р. це підтвердило, зазначений 
проміжок часу належав глядачам, які споживали відеоконтент на 
ТБ (16,9% споживають телеконтент протягом чотирьох годин на 
добу), а це означає, що відбувається щільніша інтеграція телеба-
чення з інтер нетом. 

рис. 4.19.
Вікова категорія
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рис. 4.20. Скільки часу ви витрачаєте на інтернет-ресурси в день 
(у  т.ч. й соцмережі)?

Велика кількість респондентів (31%) користуються інтернет-ре-
сурсами — 1—2 годин на добу (рис. 4.20.). За нашими попередніми 
дослідженнями, телеконтент глядачі споживають поки що більше — 
46,8% у такому ж часовому проміжку менше двох годин на добу. Що 
свідчить: інтернет є дуже привабливим для українців і вони готові 
на нього витрачати свій найголовніший ресурс — вільний час. Це 
відбувається завдяки конвергенції медіа з економікою вільного часу.

Розглянемо причини зрощення ЗМІ з економікою вільного часу. 
Ми поділяємо думку О. Вартанової, яка зазначає, що цей процес став 
можливим, по-перше, тому, що ЗМІ і, зокрема, їхній сегмент розва-
жального характеру, став ключовим елементом ринкової економіки й 
тому, що на цій основі виникла найбільш ефективна система рекламо-
носіїв. Економісти в більшості країн світу вже давно об’ єднали ринок 
ЗМІ й розваг. Його вартість оцінюється експертами в 1,35 млрд дол., 
а частка в глобальній економіці складає близько 3%. В США, де ринок 
ЗМІ і розваг найбільш потужний порівняно з іншими країнами, його 
частка в економіці сягає 4,4%. Таким чином ЗМІ стає індустрією, яка 
організовує — паралельно з бізнес-процесами виробництва і розпо-
всюдженням контенту — доставку реклами споживачам [52, с. 95].

По-друге, завдяки технологічному прогресу з’явились нові плат-
форми споживання і нові канали доставки медіаконтенту, засновані 
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на цифрових мобільних технологіях. Домашній комп’ютер став одно-
часно і центром розваг, і центром доступу до журналістських матеріалів: 
він використовується для отримання контенту інтернет-ЗМІ, відеоігр, по-
купки мелодій, завантаження й перегляду фільмів, замовлення фільмів у 
режимі онлайн для доставки поштою, завантаження телепрограм, купівлі 
книг у традиційному й електронному форматі, читання електронних книг. 
Паралельно із цим сучасний користувач може виробляти й розміщува-
ти власний контент, що для багатьох медійних непрофесіоналів є хобі, 
діяльністю вільного часу. В результаті медіаіндустрія все частіше розгля-
дає сучасні технологічні платформи як основу нового способу життя, в 
якому споживання й виробництво цифрових ЗМІ стає ключовою формою 
відпочинку. Зрозуміло, що, зацікавленість рекламодавців, які шукають 
ефективніші й вужчі канали доступу до цільових аудиторій, задоволь-
няється в такий спосіб набагато краще [52, с. 95].

По-третє, під час процесу модернізації в багатьох економічно ро-
звинутих країнах світу після Другої світової війни спостерігалось 
постійне падіння інтересу виборців до політики на тлі зростання за-
цікавленості до професійної кар’єри та особистого життя. Соціологи, 
зокрема З. Бауман [22], У. Бек [23] назвали цей процес суспільним 
зрушенням в бік індивідуалізації.

Як бачимо з результатів дослідження медіапереваг нові канали 
достав ки контенту поступово стають пріоритетними для українських 
споживачів. Це свідчить про те, що менеджерам телепідприємств слід 
поступово застосовувати й впроваджувати кастомізацію у виробни-
цтво телеконтенту, формувати семплінгові пропозиції зрощення теле- 
й інтернет-контенту.

рис. 4.21. З якого пристрою заходите в інтернет? (медіапереваги)
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Очікуваною виявилась інформація, що переважна більшість ре-
спондентів (89,4%) використовує мобільні телефони чи смартфони 
для того, щоб зайти в інтернет (рис. 4.21.). Найпопулярнішим ві-
деохостингом серед української аудиторії є YouTube (98,3%) (рис. 
4.22.). Для перегляду телебачення в інтернеті глядачі користуються 
переважно відеосервісом Megogo (26,9%), але ресурси інших відео-
сервісів на зразок oll.tv, ланет.tv, КиївстарGo.tv та подібні, поки що 
не є дуже популярними серед українського населення (рис. 4.23.). 
Проте, на наш погляд, це просто питання часу.

рис. 4.22. Які відеохостинги ви дивитесь? (інтернет-переваги)

рис. 4.23. Якими відеосервісами користуєтесь для перегляду ТБ в інтер-
нет? (інтернет-переваги)
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З рис. 4.24. видно, що найвищий показник часу, який витрача-
ють споживачі, переглядаючи YouTube, становить 1—2 години (48% 
респондентів). Ця цифра є викликом для виробників телеконтенту, 
адже обидві платформи — телебачення й YouTube використовують 
відеоконтент. А це значить, що крім лінійної конкуренції телекана-
лам слід навчитися конкурувати нелінійно, взаємодіяти мультимедій-
но з іншими платформами.

рис. 4.24. Скільки часу Ви витрачаєте на перегляд YouTube в день? 
(інтернет-переваги)

Забезпечити стабільний розвиток традиційному телепідприємству 
мож на різними шляхами: від зниження затрат на виробництво до 
впровадження інноваційних технологій, зокрема, розширення потен-
ціалу ком па нії завдяки інтеграції з інтернет-ресурсами. Цей варіант 
дає телемовцям значно ширші можливості спілкування вже не з ма-
совою, а глобальною аудиторією завдяки потужному потенціалу ін-
тернет-простору.

Для покращення бізнес-процесів на телебаченні корисною для ви-
робників медіапродукції буде інформація щодо мотиваційних переваг 
глядачів і відповідно каналів, які вони дивляться онлайн (рис. 4.25). 
З’ясувалось, що в пріоритеті загальнонаціональні мовці (60,2%), від-
носно багато відповідей припадає на перегляд чогось іншого (23,6%), 
що ймовірно говорить про індивідуальні інтернет-уподобання спожи-
вачів. Нішевим каналам респонденти приділяють 18,9% вільного часу, 
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новинним — 17,8%, закордонним — 13,8%. Ці цифри свідчать про 
різноманітність уподобань реципієнтів, на що слід звернути увагу 
маркетинг-директорам для правильного прийняття рішень на основі 
подальшого таргетування бізнес-процесів. Керівництву каналів іно-
мовлення слід приділяти більше уваги просуванню своїх продуктів 
у мережі (нині 3,4%), адже це сприятиме зростанню онлайн-спо-
живання.

рис. 4.25. Які канали дивитесь онлайн? (медіапереваги)

Теми, що цікавлять українське населення, теж є наріжними у пи-
таннях медіапланування, політики створення та закупівлі телепро-
дуктів, інтеграції з інтернетом. Позитивною тенденцією є те, що теми 
мистецтва, культури починають стримувати заполітизованість суспіль-
ства. Ці показники розподілились майже порівну серед медіапереваг 
споживачів (рис. 4.26). Політика цікавить 45,5% населення, а теми 
мистецтва й культури споживають 45,2%. Поради готові споживати 
38,8%, проблемами суспільства опікується 36,6% реципієнтів, новітні 
технології з наукою цікавлять 30,6% покупців. Цифри свідчать про 
те, що суспільство перебуває на порозі нової стадії розвитку, зміню-
ються життєві орієнтири українських споживачів, зокрема, й завдяки 
новим уподобанням нового покоління міленіалів і центиніалів. Спорт 
(28,6%), економіка (18,3%) й екологія (14,4%) розподілилися у по-
рядку зменшення, але відсотки високі. Цифри демонструють зацікав-
леність економічними й екологічними темами та небайдужість україн-
ської нації до світових проблем, викликів. 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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рис. 4.26. Які теми Вас найбільше цікавлять? (медіапереваги)

Досить високою виявилася інтеграція респондентів із со-
ціальними мережами. З’ясувалось, що українці найчастіше отри-
мують інформацію із соціальних мереж — 63,10% (рис. 4.27). 
Українські телеканали продовжують інформувати українських 
споживачів і дотепер, але утримують другу позицію — 51,9%. 
Третє місце в рейтингу щодо мотиваційних переваг знову нале-
жить українським інтернет-ЗМІ (22,2%). Це говорить про те, що 
глядачі бажають споживати контент із ненав’язливою програмою 
перегляду й бути інтерактивними учасниками інформаційного про-
стору. Але є загрозлива тенденція щодо поширення неправдивої 
фейкової інформації завдяки соціальним мережам у телеіндустрії 
та інших видах медіа.

Найпопулярнішими мережами (рис. 4.28), як і очікувалось, 
є Instagram (56,10%), Face book (48,7%) і Telegram (45,7%). До-
сить велику кількість часу (21,3%) респонденти надають іншим, не 
зазначеним в опитуванні соціальним мережам, що означає таргето-
ваність мотиваційних пе реваг, до яких має бути готова телевізійна 
галузь, щоб співпрацю вати з таргетованою потенційною аудиторією 
(рис. 4.28.). Слід і далі досліджувати уподобання споживачів, щоб 
знати, який контент, зокрема, й для просування своїх товарів потре-
бує користувач. Twitter (7,7%) і Linkedin (3%) не є такими попу-
лярними на території нашої країни, можливо, тому, що Linkedin 
належить до професійних мереж.
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рис. 4.27. З яких джерел ви найчастіше отримуєте інформацію про стан 
справ в Украіні та світі? (медіапереваги)

рис. 4.28. Якими соцмережами користуєтесь для отримання інформації 
про стан справ в Україні та світі?

Щоб дізнатися, чому українські споживачі віддають перевагу со-
цмережам, ми проранжували такі питання: багато інформації з різ-
них джерел зібрано в одному місці; оперативність соцмереж вища 
за традиційні медіа; можна одразу поділитися новиною з друзями; 
більше довіряю соцмережам, аніж традиційним медіа. 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Згідно з рис. 4.29. бачимо, що накопичення інформації з різних 
джерел в одному місці стало вирішальним чинником для українських 
респондентів (59%), які відповіли на запитання, чому соцмережі є 
пріоритетними для них. Одразу можна поділитися новинами з друзя-
ми (40%) — теж вагомий аргумент для них. Оперативність соцмереж 
є вищою за традиційні медіа, впевнені 33,9% респондентів. Питання 
довіри до соцмереж споживачі оцінили в 12,4%.

рис. 4.29. Чому користуєтесь соцмережами? (медіапереваги)

Ефективність підприємницької діяльності як традиційного, так і 
інтернет-телебачення безпосередньо залежить від рішень топменед-
жменту фірми, зокрема, генерального директора та його управлін-
ських тлумачень щодо фінансової мети. До стратегічних напрямів 
управління фінансами належить планування, моніторинг і контроль. 
Стратегічне планування охоплює велике коло складників від роз-
робки й впровадження бюджету, бізнес-плану, маркетингового плану 
підприємства до планування щодо виготовлення та закупівлі нової 
продукції, обладнання, устаткування й запровадження нових посад 
у фірмі.

Лірі Андерссон (Liri Andersson), засновник консалтингової ком-
панії «This Fluid World», та Лудо Ван дер Хейден (Ludo Van der 
Heyden), професор INSEAD наводять дані проведеного 2016-го року 
опитування 1160 управлінців, яке показало, що, здебільшого, членам 
рад директорів бракує розуміння ситуації та знань, потрібних для 
того, щоб очолити цифрову трансформацію. На їхнє переконання 
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дигітал-трансформація потребує тіснішої праці стейкхолдерів, добре 
налагодженої взаємодії акціонерів, членів рад директорів, керівників 
вищих рівнів, менеджерів та пересічних працівників. Крім цього, 
оскільки цифровізація розмиває границі між галузями, дедалі важ-
ливішою стає як міжфункціональна співпраця всередині компанії, 
так і співпраця із зовнішніми гравцями. Щодо стратегічних планів, 
які зазвичай плануються фірмами на п’ятирічки, вони вважаються 
застарілими. Сьогодні, коли основні бізнес-тренди постійно зміню-
ються, формулювання та реалізація стратегії має відбуватись пара-
лельно — в ідеалі як безупинний цикл, що базується на «петлі» 
зворотного зв’язку [469].

Такий підхід ми вважаємо доцільним та обґрунтованим. Для 
створення стратегічного плану управління фінансами керівництву 
необхідно враховувати чинники мікро- й макро- медіасередовища, 
що перебувають під впливом перманентних політичних, екологічних, 
соціальних, технологічних та інших змін. Так, наприклад, відповід-
но до зростання попиту на контент телемовців в інтернеті медіапід-
приємствам слід впроваджувати нові інфраструктурні моделі достав-
ки медіапродуктів до споживача завдяки розширенню технологічних 
можливостей. За таких умов користувачі отримуватимуть відеокон-
тент в HD й Full HD, 4К-якості, а телеканали збільшуватимуть кон-
курентні переваги на медіаринку. 

Це можуть бути парасолькові системи управління (підбренди) — 
фінанси, маркетинг, маркетингові комунікації, HR — які керуються 
з одно го центру, підпорядковуються одній меті (бренду) й поширю-
ються на всі бізнес-процеси телекомпанії (від розробки кейсів прямої 
реклами для ТБ й діджитал-реклами до просування вебсеріалів у 
YouTube). Проте є великі ризики неокупності таких проектів через 
можливий низький показник СРМ (Cost-Per-Mille — модель оплати 
реклами в тисячу показів) у відеохостингах, зокрема, YouTube чи 
інших платформах інтернету.

За даними наших досліджень щодо медіа та інтернет-переваг 
2019 р. (дод. Б, В) (рис. 4.30) для перегляду прямого ефіру телека-
налів в інтернеті найчастіше українські споживачі користуються сай-
тами телемовців (45 %), на другому місці OTT-сайти, що складають 
10,8%, на третьому — мобільні додатки — 9,5 %. Найпопулярнішим 
для реципієнтів (рис. 4.31) є мультимедійний контент (68,1%), не-
очікувано на другому місці опинився текстовий (26,6%), відеокон-
тент становить 23,9%, аудіоконтент набрав 7,4%. 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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рис. 4.30. Які сервіси використовуєте для перегляду прямого ефіру 
телеканалів в інтернеті? (інтернет-переваги)

Очевидно це пов’язано з тим, що глядачеві був запропонований 
мультимедійний чинник, але є вірогідність того, що реципієнтам ці-
каві ші інфографіка, схеми, таблиці, що складають основу мульти-
медійного контенту, ніж перегляд відео, яке, можливо, не на всіх 
смартфонах відображається. В будь-якому випадку на цей аспект ме-
неджменту слід звернути увагу.

рис. 4.31. Який контент в інтернеті для ас найзручніший? (медіа-
переваги)



331

Місце користування інтернетом (рис 4.32) виявилось очікува-
ним — 72,5% реципієнтів користуються смарфоном вдома. Ноутбукові 
вдома відводять 40,6%, смарфоном за місцем навчання користується 
35,8%. Такі цифри можна пояснити зростанням популярності менших 
за розміром гаджетів, в яких вміщується й зберігається вся необхідна 
сучасній людині інформація.

рис. 4.32. Назвіть місце, де ви, зазвичай, користуєтесь інтернетом?

Щодо бізнес-процесів телекомпаній, інтернет-переваг та питань мо-
нетизації телепідприємства завдяки рекламі, з’ясовано, що 58% респон-
дентів (рис. 4.33) завжди відключають рекламу, коли споживають її в 
інтернеті, інколи — 31%. Не відключають рекламу 12,3% реципієнтів, а 
значить, саме вони є лояльною до реклами аудиторією, яку потрібно зао-
охотити споживати цей продукт не тільки в інтернеті, а й на телебаченні.

рис. 4.33. Коли ви споживаєте відеоконтент в інтернеті, чи відключаєте 
рекламу? (інтернет-переваги)

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Найпопулярнішою (рис. 4.34) для багатьох стала контекстна ре-
клама (34,10%), яка нині є чи найпопулярнішою у світі, бо не дратує 
й відповідає контексту. Часом споживачі не можуть ідентифікувати 
її від контексту. Нативна реклама посідає друге місце — 31, 10 %, 
соціальна — 22,8%.  

рис. 4.34. Яка реклама вас приваблює? (інтернет-переваги)

Відеореклама очікувано була обрана найдоцільнішим типом ре-
клами (59,6%), як не дивно, але банерна посіла друге місце 23,6%, 
текстова — третє 16% (рис. 4.35). Ці цифри говорять про те, що 
менеджерам треба обрати найоптимальніший тип реклами (відео), 
яка б не дратувала (контекстна), була цікавою, корисною, а значить, 
доцільною. 

 

рис. 4.35. Який тип реклами для вас найдоцільніший?
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Реклама дратує (рис 4.36), тому що нав’язується нецікавий 
контент (57,9%), відволікає увагу на другорядне (48,4%). Немає 
чи не вистачає часу на перегляд 29,9%. Це — потенційні спо-
живачі, які можуть в майбутньому перерозподілити ресурс свого 
вільного часу й віддати перевагу рекламі, а тому на них слід звер-
нути особливу увагу.

рис. 4.36. Чому реклама дратує?

Як бачимо з проведених опитувань, реклама є сугестивною та дратує 
споживачів не тільки на телебаченні, а й в інтернеті. У такому випадку 
топ-менеджерам програмного відділу, керівництву відділу маркетингу 
і комунікацій необхідно вирішити, які маркетингові комунікації, який 
взагалі контент, крім реклами, слід пропонувати споживачам, щоб мо-
нетизувати бізнес-процеси. Так на питання: «За який контент в інтернеті 
ви готові платити?» (інтернет-переваги) (рис. 4.37) ми отримали най-
більший відсоток (42,10%) відповідей про те, що користувачі не готові 
платити за інтернет-контент. За перегляд у мережі фільмів/серіалів 
віддали перевагу 36,40% користувачів, 23,40% готові платно споживати 
мотиваційні майстер-класи та новітні технології, освіту (22,40%). 

Ситуація, що більшість респондентів не готові платити за кон-
тент в інтернеті, це, вочевидь, відголоски того, що нині переважна 
більшість піратського контенту, що споживається користувачами, є 
безкоштовним. Контролюючим органам, таким, як Національна рада 
з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольний комітет та 
іншим, слід впроваджувати штрафні санкції за недотримання зако-
нодавчих квот на вилучення піратського контенту з обігу в інтернеті. 
Досить високі показники фільмів/серіалів, мотиваційних програм, 
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освіти та новітніх технологій свідчать про те, що українці готові ро-
звиватися й відкриті для отримання нових знань. Це надає великі 
можливості для розвитку не тільки інтернет-ЗМІ, й сприяє розвитку 
телеіндустрії, адже весь перерахований арсенал медіапродуктів мож-
на виготовляти як відеоконтент для різних медійних платформ.

рис. 4.37. За який контент в інтернеті ви готові платити? (інтер-
нет-переваги)

Подальшому ефективнному розвиткові бізнес-процесів у теле-
індустрії сприятиме кастомізація виробництва завдяки отриманій 
інфор мації про те, які телеканали користувачі готові дивитися через 
YouTube. З’ясувалось (рис. 4.38), що спортивні канали очолюють 
ранжувальну лінійку (56,6%), поспіль ідуть загальнонаціональні мов-
ці зі значним відсотком 44%, далі — нішеві — 37,60%.

рис. 4.38. Які телеканали дивитесь через YouTube?
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Недостатньо уваги українські споживачі приділяють іномовлен-
ню — 2, 8%. Для того, щоб підвищити користувацький попит, слід 
більше уваги приділити різноманітним маркетинговим комунікаціям, 
які сприятимуть просуванню й популяризації контенту.  

4.3. Інноваційні бізнес-моделі монетизації телегалузі
в процесі інтеграції телевізійних ресурсів в інтернет 

Задля створення якісного контенту й отримання прибутку медіа-
підприємствам необхідні нові моделі й інструменти взаємодії тра-
диційного телебачення й інтернет-ресурсів. Зрощення телебачення 
з інтернетом дедалі стає одним із пріоритетних бізнес-процесів на 
медіаринку, завдяки якому монетизується контент. Вдалими прикла-
дами ефективної інтеграції телепідприємства з інтернетом у світі мож-
на вважати BBC з проектом IPlayer, RTL з відеопорталом Prosieben, 
Channel 4 Television Corporation з All 4, SKY з плеєром SKY Go та 
ін. Європейський медіаринок потужніше українського інтегрується в 
інтернет і проводить політику колаборації щодо створення спільних 
ОТТ-платформ для того, щоб протистояти експансії потужних грав-
ців на кшталт Google, Netflix тощо [377, c. 60].

Віднедавна Netflix зайшов на український ринок, встиг завоювати 
увагу споживачів навіть без українського контенту й отримати значні 
прибутки. Оскільки молодь все частіше споживає контент в інтер-
неті і знає англійську мову, це дозволяє таким компаніям ефективно 
просуватись на нові медіаринки, зокрема, й у Східну Європу. Тому 
чим швидше на ці тенденції звернуть увагу топменеджери провідних 
українських каналів, тим краще.

За нашим опитуванням медіаекспертів (дод. Г), яке тривало про-
тягом 19 днів, із 26.05.2019 до 13.06.2019 р., були отримані результа-
ти, які стануть ресурсними інструментами для керівників ключових 
ланок телепідприємств у вирішенні проблемних питань програмної, 
маркетингової політики щодо трендів просування, прогнозування, 
монетизації бізнес-процесів, цифровізації, налагодження комунікації 
зі споживачами.

До вибірки увійшли медіаексперти — чоловіки й жінки різних віко-
вих категорій 20—29 років, 30—44 рр., 45—54 рр., 55—64 рр. 65+ з 
усіх регіонів України, які працюють провідними фахівцями в медіага-
лузі, мають великий досвід роботи (найбільший показник — 47 років) 
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чи займають керівні посади. Згідно з рис. 4.39., на запитання відпові-
ли 40,9% чоловіків і 59,1% жінок. За віковим розподілом (рис. 4.40.) 
медіаексперти теж поділяються на п’ять вікових категорій — молоді 
люди (20—29 років), люди середнього (30—44, 49—54 років) та се-
редньо-старшого віку (55—64 років та 65+). Переважна більшість 
експертів належить до першої групи — 49.5%. 35,6% складають екс-
перти вікової категорії 30—44 рр. 9,8% — медіаексперти 45—54 рр. 
Близько 1%, а точніше 0,8 %, порівну розприділилися  між віковими 
категоріями 55—64 рр. та 65+. 

рис. 4.39. Стать медіаекспертів

рис. 4.40. Вік медіаекспертів

Такий достатньо великий відсоток молодих експертів обраний не-
випадково. Для цілісності розвитку телевізійної галузі ми скориста-
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лися нагодою відстежити думки не тільки експертів старшого поколін-
ня, а й центеніалів (покоління Z), яке нині досягло 20—24 років і 
їхні погляди на життя кардинально відрізняються від решти поколінь. 
З урахуванням того, що метою цього дослідження було з’я су вання 
переломних чинників розвитку телевізійної галузі й окреслення по-
дальших перспективних напрямів, нам була вкрай важлива думка 
саме цього прошарку молодого покоління.

Згідно з теорією поколінь, з 1995 р. (з 2000 р. за різними даними) 
народилося нове покоління Z – «центеніали», які прийшли на зміну 
поколінню Y — «міленіали». Розглянемо детально їхні уподобання, 
щоб зрозуміти, яким чином менеджменту вибудовувати ділові від-
носини з цим поколінням, а також як таргетувати аудиторію спожи-
вачів-центеніалів. 

Центеніали — це люди, що з’явилися на світ у епоху інтернету, 
тому не уявляють життя без нього. Віддають перевагу спілкуванню в 
мережі — центеніалам набагато легше написати повідомлення, аніж 
зателефонувати чи зустрітися. Вони не ділять світ на цифровий і 
реальний, а вважають це двома частинками одного цілого. До того 
ж, це покоління «відчуває» інтернет. Центеніали знають особливості 
кожної соціальної мережі, розуміють, коли, куди та яке фото викла-
сти, щоб воно зібрало велику кількість уподобайок. Більше люблять 
дивитися, а не читати, тому віддадуть перевагу інфографіці, а не 
лонгріду. Звикли до реклами, тому не звертають на неї уваги. Якщо 
центеніал зайшов на сайт і там є рекламний банер — найімовірніше, 
він його не помітить. Щоб зацікавити представників цього покоління, 
треба дуже покреативити [195].

Їм притаманні цілісність і системність світосприйняття. Центеніали 
не вивчають лише один чітко визначений предмет — вони звикли до 
інтердисциплінарного підходу, коли перетинається багато різноманіт-
них напрямків. Центеніали можуть миттєво отримати інформацію з 
будь-якої частини світу, тому вчитель перестав вважатися єдиним дже-
релом освіти. Для цього покоління він радше мудрий провідник у 
океані інформації. Вони вміють швидко переключати увагу. Центеніа-
лам важко зосередитися: щоб вивчити певний матеріал, їм варто часто 
змінювати види діяльності. Серед представників покоління Z багато 
гіперактивних. Вони не люблять повертатися до однієї справи кілька 
разів, тому якщо приймають рішення — то вже остаточно [195].

Вони цінують безпеку, й не лише в інтернеті, але й у реальному жит-
ті. Знають, що таке економічні кризи й теракти, хочуть вберегти себе 
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від різних лих. Мрія центеніалів — стабільність, спокій і добро бут. 
Але в сучасному мінливому світі це радше недосяжний ідеал. Вони 
толерантні. Центеніали прекрасно розуміють, що світ різноманітний і 
поважають це. У їхньому середовищі вже немає дискримінації за на-
ціональним, расовим або гендерним чинником. Вони — мінімалісти. 
Покупка величезної кількості непотрібного одягу дивує представників 
цього покоління. Коли придбати щось таки необхідно, центеніали від-
дадуть перевагу онлайн-шопінгу. І зроблять це зі смартфону, а не 
ноутбука. Адже це покоління — мобільне та легке на підйом. Їм наба-
гато зручніше завжди мати при собі телефон, аніж громіздкий лептоп. 
Ведуть здоровий спосіб життя. Знають, як досягти успіху. Серед них 
багато стартаперів, 72% центеліалів думають про заняття підприємни-
цтвом [195].

Згідно з опитуванням експертів, вдалося з’ясувати (рис. 4.41.), що 
ключовими чинниками розвитку телеіндустрії сьогодні є технологіч-
на інноваційність (54, 2%) й конвергенція з цифровими платформа-
ми (50,5%). Вагому роль відіграють кросплатформність комунікацій 
(39,5%), колаборація лінійного й інтернет-телебачення (37,4%), циф-
ровізація телеефіру (31,3%), маркетизація бізнес-процесів (29,5%). 
Незначний відсоток медіаексперти віддали подальшому розвитку 
економіки знань (7,4%).

рис. 4.41. На вашу думку, що сприяє розвитку української телеінду-
стрії сьогодні? 
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Ці ключові тенденції сьогодення успішно реалізувати  на україн-
ському ринку вдається одному із найрейтинговіших телеканалів 
«1+1» завдяки інтеграції з інтернетом, колаборації лінійного й ін-
тернет ТБ, технологічній інноваційності, конвергенції з цифровими 
платформами, кросплатформності комунікацій, маркетизації біз-
нес-процесів. Телеканал взаємодіє з безкоштовною VoD-платформою 
інтернет-сервісом «1+1 video» (раніше Ovva.tv). Вони мають брен-
дову полицю на Ivi, «Домашнем видео», Megogo. В першій половині 
2019 року менеджмент каналу запровадив часткову платну модель за 
контент, розташований на цій платформі.

«На сьогодні «1+1 video» досягнув показника в 4 млн унікальних 
споживачів на місяць. Це хороша цифра для проекту, якому рік. 
Так гарно ми відпрацювали завдяки стратегії реалізації платформи 
у вебі... Спочатку ми планували окупити «1+1 video» за три роки. 
Вірогідно, ми досягнемо цього за два  роки», — зазначає директор 
діджитал-напрямку «1+1 медіа» Анна Ткаченко [10].

Взаємодію телеканалів із соціальними мережами, відеохостинга-
ми на кшталт YouTube більшість мовців використовують не стіль-
ки для забезпечення конкурентних переваг, скільки для приверненя 
потенційної аудиторії, а ще задля просування своїх продуктів в ін-
тернеті. Проте є ряд проблем, які зупиняють керівництво каналів і 
далі рухатись у цьому напряму. По-перше, через те, що просування 
й розміщення телепродуктів завдяки багатьом майданчикам і взає-
модії з іншими платформами розмивають бренд, а це небезпечно для 
будь-якого гравця медіаринку, навіть найпотужнішого. По-друге, ба-
гатьох відлякує шахраювання в інтернет-просторі, незахищеність ав-
торського контенту. Однак українські телемовці не виключають мож-
ливості отримання певного обсягу грошей у такий спосіб. Конверсія в 
2—5% може бути непоганим біллінгом для цього. Найголовніше, щоб 
користувачі інтернет-ресурсів асоціювали певний телеканал з цією 
платформою і  користувацький контент UX (User Experience) був ін-
туїтивно зручний і корисний для всіх охочих на різнах майданчиках. 

Серед автономних відповідей експертів є переконання, що те-
левізійна галузь сьогодні не розвивається, а намагається втриматися 
на завойованих позиціях, тому що середній діапазон вікової категорії 
глядачів — 50+, які звикли дивитися телевізор (дод. Г). Є думки про 
дотаційність телемовців, що слід перевести телеканали з дотаційної 
моделі на самоокупну, а також, що розвитку телегалузі сприятиме 
конкуренція, спроможність знаходити інсайдерську інформацію, і, 
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навіть, компромат, які впливатимуть на резонансність розслідування, 
подальший розвиток економіки знань.

Ми поділяємо думки експертів та визнаємо, що після рецесії 
2008 р. український медіаринок поступово отримує нові інструмен-
ти й важелі впливу на подальший розвиток телегалузі. Головне, 
щоб топменеджмент, а через монополізацію українського медіа-
ринку це залежить і від власників телеканалів, змогли ними ско-
ристатися.

Зміна парадигми споживання телевізійного й інтернет-контенту 
створює передумови для розвитку нових форм взаємодії різноманіт-
них суб’єктів медіаринку й потребує нових інструментів конвертації 
теле- й онлайн-контенту в прибуток. Завдяки таким кросплатформ-
ним проектам, як, семплінг, кобрендинг, медіабаїнг, PayWall, b2b, 
b2c партнерство, трансмедійні технології, медійникам вдається не 
тільки ефективніше просувати проекти, налагоджувати партнерські 
стосунки з багатьма учасниками медіаринку, а й монетизувати кон-
тент. У першу чергу це стосується колаборації лінійного й інтернет 
ТБ, PAY-TV, IPTV/OTT, цифрового, кабельного й супутниково-
го проникнення, виробників теле- й інтернет-контенту, операторів, 
провайдерів, сейлерів. Завдяки перехресній консолідації ресурсів, 
поєднанню й оприлюдненню контенту, гравці медіаринку мають мож-
ливість успішно фінансувати свої бюджети й отримувати більші диві-
денди від інтегрції зусиль. 

Одним із ефективних способів привернення уваги телеглядачів-ко-
ристувачів є перехресне, кросплатформне поширення телеконтенту 
за допомогою такої маркетингової комунікації, як стимулювання 
збуту — семплінгу — на зразок демонстрації продукту спочатку на 
телеканалі, потім в YouTube, далі — на інтернет-платформі чи в 
будь-якій іншій послідовності. Це дозволяє не розмивати бренд в 
уяві споживача, впроваджувати додаткові бонуси щодо створення об-
разу телекомпанії завдяки синергії майданчиків і таким чином сти-
мулювати збут телепродукції.

Відповідно до нашого опитування медіаекспертів, на запитання: 
«Які моделі сприятимуть монетизації телеконтенту в найближчі два 
роки?» (рис. 4.42.), незважаючи на поступове впровадження таких 
бізнес-моделей, як семплінг, кобрендинг, медіабаїнг, різні види пей-
волу, трансмедійні технології та інші, українські медіаексперти від-
дали перевагу рекламі (70,6%), яка, на їхнє переконання сприятиме 
конверсії телеконтенту. 
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Решті моделей монетизації медіаексперти віддали уподобання майже 
порівну. B2B та B2C партнерство отримало 24,2%, медіабаїнг — 
23,7%, кросплатформності з краудфандингом приділили увагу 
порівну 20,10%, трансмедійні технології отримали 14,4%, кобрен-
динг  — 13,4%, різні види пейволу — 11,3%, а семплінг набрав 6,7%. 
Це свідчить про те, що спрацював український менталітет ставлення 
з пересторогою до всього нового. Проте, є в цьому явищі й позитив-
ний аспект, адже, на думку психологів,  новизни краще дотримува-
тися поступово 3—8%, але не більше 9—12%, а це якраз і відповідає 
нашому опитуванню.

рис. 4.42. Які моделі сприятимуть монетизації телеконтенту в найближ-
чі два роки?

Ми поділяємо думки експертів щодо інструментів монетизації. 
Вони вважають, що для забезпечення впровадження моделі крауд-
фандингу потрібен подальший розвиток суспільного мовлення й не 
тільки завдяки одному каналу UA: Перший. Ще є пропозиція ство-
рення унікального контенту, виходячи з уподобань цільової аудиторії 
та спонсорство. Ці твердження щодо створення унікального продук-
ту, інтеграції маркетингових комунікацій були викладенні нами у 
попередньому розділі. Унікальність контенту належить до формуван-
ня потужного медіабренда, а спонсорство до колаборації, зокрема, й 
завдяки маркетинговим комунікаціям. Ці інструменти продовжують 
бути одними із динамічних ресурсів, що сприятимуть капіталізації 
медіапідприємства.

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Слушною є думка І. Хоменка, що «екстраполяційних методів опи-
тування недостатньо для розгляду цього питання й цей метод потребує 
подальшого дослідження…, адже реальний менеджмент винесений за 
межі структури, а той, що існує насправді, є фіктивним». Справді, 
якщо розглядати це питання в площині впливу на суспільну думку 
секретних служб через рекламу, то отримані відповіді медіаекспертів 
можуть опосередковано впливати на валідність дослідження, систе-
ма монетизації може виявитися непрозорою. Про дискусії науковців 
щодо соціальних і економічних впливів у медіаіндустрії, зокрема, 
арґументи О. Вартанової було розглянуто у першому розділі.

Якщо апелювати до соціологічних досліджень аудиторії, поча-
ток яких бере ще з 1820 р., поставало чимало запитань у зв’язку 
з тим, що «під час Другої світової війни і в перші повоєнні роки 
фактично всі ведучі аналітики суспільної думки та дослідники ауди-
торії преси і радіо певною мірою брали участь у проєктах, що фінан-
сувалися державою і розвідними структурами. Так, Т. Гланден, 
аналізуючи маскомунікаційні дослідження воєних і повоєних років, 
відносить до цієї групи Бернарда Берельсона (Bernard Berelson, 
1912—1979), Дж. Геллапа, Даніеля Каца (Daniel Katz), X. Кен-
трила, П. Лазарсфельда, Ренсіса Лайкерта (Rensis Likert), Курта 
Левіна (Kurt Lewin), Харольда Лассуелла (Harold Dwight Lasswell, 
1902—1978), Роберта Мертона (Robert Merton, 1910—2003), Е. Ро-
упера, Френка Стентона (Frank Stanton, род. 1908), Джорджа Стод-
дарда (George D. Stoddard, 1897—1981), Вилбура Шрамма (Wilbur 
Schramm, 1907—1987) та ін.» [304].

Звісно, можна допустити, що й постмодерністські теорії, зокре-
ма, Ж. Бодріяра щодо симуляції й симулякрів, справили величезний 
вплив не тільки на розвиток сучасного мистецтва, а й на теоретичні 
концепції менеджменту загалом. Так, у постіндустріальному інфор-
маційному суспільстві симулякративних копій, що не існують, чима-
ло представлено у масмедійному просторі, адже нині виникає багато 
архетипових продуктів-клонів, що циркулюють у телевізійному й ре-
кламному середовищі. Про це йшлося у попередньому розділі щодо 
сугестивності реклами й методик НЛП. І, звісно, що опосердковано 
це могло вплинути, зокрема, на медіаекспертів старшого покоління. 
Приміром, молоде покоління у маркуванні назви каналу Є. Мураєва 
«Наш» у літері «А» бачить просто зірку, що сприятиме просуванню, 
успіху, тоді як старше покоління вбачає у зірочці відголоски Рядян-
ської епохи. 
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Це питання торкається й подвійного товарного ринку, який є ха-
рактерним для ЗМІ, відповідно всі медійники надають доступ ре-
кламодавцям до своїх товарів, а значить, є заручниками уподобань 
рекламодавців, які можуть вдаватися до маніпулятивних дій. Тож, 
ми згодні, що наші дані вимірювання медіаекспертів слід корелювати 
з іншими дослідженнями, зокрема, аутсорсингових команій, які ми 
представили в роботі і які часто корелюють із показниками наших 
досліджень, що підсилюють об’єктивність наших даних. 

Тему подвійного товарного ринку ЗМІ  досліджували українські 
й зарубіжні науковці, зокрема, А. Альбарран, Д. Аакер, Дж. Андер-
сон, Б. Блекет, Б. Боуд, Т. Гед., Ж.-Н. Капферер, Дж. Коллінз, 
Дж. Нарус, Р. Пікард, М. Порат, К. Сколарі, Б. Шефер, О. Амзін, 
Т. Бабакова, А. Гарматін, В. Грачаєва, М. Женченко, А. Качкаєва, 
О. Вартанова, Б. Потятиник, Г. Почепцов, Н. Хмелькова, Д. Фро-
лов та ін. 

А. Альбарран ринок розглядає як предмет, що належить еко-
номіці. «Ринок — це місце, де взаємодіють споживачі та продавці, 
визначаючи ціну та кількість вироблених товарів. Ринок складаєть-
ся з покупців, продавців та товарів. Товари — це програми або 
контент та інші послуги, які пропонують продавці» [256, с. 38]. У 
галузі як традиційних, так і новітніх ЗМІ продавцями є медіагрупи, 
до яких входять теле-, радіокомпанії, друковані ЗМІ, їх онлайн вер-
сії, сайти, кабельні та супутникові оператори, а також телекомуніка-
ційні провайдери. Продавці пропонують схожі продукти й послуги 
відносно гомогенній групі покупців — споживачам і рекламодавцям. 

Характерною відмінністю медіапідприємств є те, що вони функ-
ціонують на подвійному товарному ринку, нагадуємо слова Р. Пікар-
да [483, с. 9]. Це стається, коли медіапідприємства виготовляють 
один продукт, а збувають його на двох окремих ринках товарів і 
послуг. Наприклад, телерадіокомпанія, інтернет-канал, IP-TV чи ві-
деохостинг створюють продукти, за які користувачі платять абонент-
ну, орендну плату чи взагалі споживають контент безкоштовно. Це 
буде першим ринком товарів і послуг. До речі, в Україні до 2017 р. 
абоненти мали можливість безплатного споживання телепродуктів 
завдяки ефірному цифровому телебаченню. Відтоді послуги, які на-
дають оператори й провайдери кабельних та інтернет-мереж, стали 
платними. Завдяки цьому українські мовці тепер мають можливість 
посилювати свій вплив на медіаринку, просувати свій бренд і вклада-
ти кошти в національний продукт. 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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Другий ринок, на якому працюють медіакомпанії, це ринок ре-
клами. Рекламодавці завдяки телеканалам, радіоефіру, інтернету, 
друкованим ЗМІ та їхнім онлайн версіям поширюють свій контент 
для ритейлових та баїнгових аудиторій. А медіакомпанії монетизують 
контент й отримують прибутки від посередницької діяльності внаслі-
док надання доступу рекламодавцям до їхніх аудиторій.

Так, за підсумками 2018 року згідно з експертною оцінкою Між-
народної Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ) український 
ринок медіареклами виріс на 25%. За прогнозами на 2019 рік зро-
стання не лише збережеться, але навіть прискориться до +27%. Інтер-
нет-реклама продовжуватиме лідирувати за темпами приросту. До 
того ж, інтернету вже «тісно» в традиційному медійному ринку, і 
частина його бюджетів винесена за рамки медіа [237]. 

Як бачимо з таблиці 4.2. позиції традиційних ЗМІ переважно зни-
жуються, окрім радіо, яке, навпаки, окреслює тенденції зростання — з 
20% у 2018 р. до 24% у 2019 р. реклама на телебаченні поступово, але 
втрачає позиції — з 26% у 2018 р. — до 24% у 2019 р. Рекламувати в 
пресі стає теж дедалі невигідніше, показники стрімко знижуються — з 
18,9% у 2018 р. проти 14,4% у 2019 р. Тоді як digital (інтернет) медіаре-
клама порівняно з 2018 р. зросте майже вдвічі — з до 17% до 50% [237].

Це відбувається тому, що дотепер триває процес перерозподілу впли-
вовості в медіасередовищі. Телебачення втрачає монопольне становище 
серед ЗМІ. Рекламувати свої товари у цьому медіа завжди було найдо-
рожче. Чітко це простежується у гривневому еквіваленті. Так, завдяки 
рекламі у 2019 р. прибуток в 11526 млн грн очікується на ТБ, 1 843 млн 
грн — в пресі, 715 млн грн — на радіо й 3772 млн грн в digital (інтернет) 
медіа. Тому рекламодавці шукають найдоцільніші та найвигідніші пропо-
зиції серед новітніх медіа або намагаються монетизувати контент відносно 
недорого (як на радіо), але таргетуючи ритейлерові й баїнгові аудиторії.

Нові несподівані важелі ціноутворення реклами у 2019 р. ре-
ко мендували сейлхауси «1+1 медіагрупа» і сейлери медіагруп 
«StarLightMedia», «Інтер» та «Україна». Спостерігається велика 
диференціація підходів: «1+1» запропонували єдину баїнгову ауди-
торію 18—54, тоді як конкурентна група — 60 баїнгових аудиторій, 
з яких можна обрати до 20 в рамках однієї угоди [99].

Такий кастомізований підхід до розподілу гуртової і ритейл рекла-
ми, дозволить медіагрупам надавати якісніші послуги рекламодавцям 
завдяки таргетуванню баїнгових та ритейл аудиторій, що в результаті, 
надасть можливість конвертувати теле- й онлайнконтент у прибуток.
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Табл. 4.2. [237]

Підсумки 
2017р., 
млн грн

Підсумки 
2018р., 
млн грн

Відсоток 
зміни 2018 

до 2017

Прогноз на 
2019р., млн 

грн

Відсоток 
зміни 2019 
до 2018 р.

ТВ-реклама, 
всього

7 329 9 269 26% 11 526 24%

Пряма реклама 6 355 8 071 27% 10 089 25%

Спонсорство 974 1 198 23% 1 438 20%

Реклама в 
пресі, всього

1 355 1 612 18,9% 1 843 14,4%

Національна 
преса

816 965 18% 1 101 14%

Регіональна 
преса

224 277 24% 321 16%

Спеціалізована 
преса

315 370 18% 421 14%

Радіо реклама, 
всього

480 578 20% 715 24%

Національне 
радіо

348 418 20% 518 24%

Регіональне 
радіо

47 54 15% 65 20%

Спонсорство 85 106 25% 133 25%

OOH Media, 
всього

2 692 3 493 30% 4 307 23%

Зовнішня ре-
клама

2 263 2 923 29% 3 601 23%

Транспортна 
реклама

327 444 36% 553 25%

Indoor реклама 102 127 24% 152 20%

Реклама в 
кінотеатрах

40 48 20% 58 20%

Digital 
(Internet) 

Медіа реклама
2 145 2 520 17% 3 772 50%

Всього реклам-
ний медіаринок

14 041 17 520 25% 22 221 27%

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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«Це великий ринок, який співставний із рекламним ринком, він 
дозволить нам інвестувати в український контент, формувати націо-
нальну ідею і відчувати себе більш незалежними», — коментує ди-
ректор із розвитку напрямку PAY-TV Ярослав Пахольчук прогноз на 
2021 рік [134].

Так завдяки колаборації операторів багатокальної мережі, про-
вайдерів програмних послуг з медіагрупами відбулося зростання 
фінансових показників чотирьох основних медіагруп України: «1+1 
медіа», Star Light Media, «Медіа Група Україна», «Інтер». Вперше 
за останні десятки років, зокрема, й завдяки переходу від аналогово-
го до цифрового мовлення, у 2017 р. українські найрейтинговіші те-
леканали, які входять до чотирьох найпотужніших медіагруп Украї-
ни, отримали дивіденди за наданий контент у сумі 4% від доходів 
провайдерів. При цьому частка обсягу загального перегляду склада-
ла 80% (рис. 4.43.) [134].

рис. 4.43. [134]

За прогнозуванням аналітиків «1+1 медіа» у 2021 р. доходи опера-
торів зростуть до 9,254 млрд грн, а відрахування за контент складуть 
близько 26% (або 2,420 млрд грн). Проникнення PAY-TV теж посту-
пово збільшуватиметься й із «38% у 2015 р. зросте до 59% у 2021 р.». 
Також має збільшитися ціна контенту. «Спільними зусиллями гравців 
на ринку в 2018 році ми добилися, щоб у середньому ціна контенту ко-



347

штувала 70 грн на місяць. Ми віримо, що зростання ціни за контент до 
100 грн протягом наступних чотирьох років — це реальна історія»  — 
прогнозує виконавчий директор «1+1 медіа» та директор із розвитку 
напрямку PAY-TV Ярослав Пахольчук (рис. 4.44.) [134].

рис. 4.44. [134]

Підтвердження цієї інформації можемо відстежити й завдяки на-
шим дослідженням медіаекспертів. Так, на їхню думку, серйозну 
конкуренцію лінійному телебаченню можуть скласти відеохостинги 
(рис. 4.45.) на зразок YouTube та ін. (76,7%), платформи цифро-
вої дистрибуції на кшталт Netflix, BBC iPlayer, vimeo та ін. теж 
можуть вагомо конкурувати із традиційним телебаченням (57,5%). 
Третє місце медіаексперти надають інтернет-ЗМІ (35,2%) і четверте 
технології ОТТ, на основі якої працюють відеосервіси Megogo, Oll 
TV та ін (26,4%). П’ять експертів відгукнулися й надали уточнення, 
що конкуренцію можуть скласти всі з перелічених даних, вони вирі-
шили це уточнити, тому що обрати всі чотири відповіді вони не мали 
змоги через обмеження у виборі не більше трьох. Слушною є думка 
експерта, який вважає, що у цих платформ — різні ЦА та різні ніші, 
тому в найближчі кілька років — наврядчи вони можуть конкурувати 
одне з одним. 

Ці цифри й автономні думки експертів вказують на те, що теле-
мовцям слід визначитись, з якими цифровимим платформами, відео-
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сервісами, відеохостингами, інтернет-ЗМІ слід скооперуватись, щоб 
працювати синергійно, адже всі ці ресурси можуть не тільки скла-
дати конкуренцію традиційному телебаченню, а й працювати кон-
солідовано, на партнерських, взаємовигідних умовах, забезпечуючи 
прибуток обом сторонам.

 

рис. 4.45. Які відеохостинги, відеосервіси, платформи, технології 
можуть скласти серйозну конкуренцію лінійному телебаченню?

Ми вирішили з’ясувати й окреслити перспективні напрями роботи 
менеджерів, маркетологів, програмних директорів з аудиторією для 
того, щоб достеменно знати, які процеси можуть спричинити втрату 
потенційного телеглядача (рис. 4.46), а які позитивно вплинути на 
приріст глядацької аудиторії (рис. 4.47). Тож, до втрати потенційних 
глядачів може призвести зниження якості телепродуктів, що цікав-
лять споживача цифрової епохи (60,2%); посилення тенденцій пе-
ретікання аудиторії в інтернет (58,2%); стрімкий розвиток формаль-
них і неформальних відеопродуктів, поширених в інтернет-просторі 
(45,9%); недостатня кількість телепродуктів (40,8%). Менше уваги 
експерти приділили таким аспектам, як зменшення престижності спо-
живання телеконтенту (28,10%) та лінійне програмування телеефіру 
(19,4%). 

Ці цифри відображають реальні реперні точки, що повідомляють 
новітні перспективні напрями руху телекомпаній і які можуть стати 
або викликами для медіапідприємств, або новими структурованими 
чинниками розвитку. Автономні відповіді експертів (2%) стосують-
ся проблем аудиторії, старшої за віком, яка, вірогідно дивитиметься 
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ТБ. Також експерти впевнені, що дослідження показують, що насе-
лення більшою мірою використовує телефони для перегляду новин та 
отри мання будь-якої інформації. Тому, напевно, телеконтент не буде 
пріоритетним для них (прим. авт.). Ще думки експертів стосувалися 
нецікавого і нерезонансного телепродуктів, поганого контенту, тобто 
неяскравого, неякісного, брехливого, що породжує недовіру глядачів.

рис. 4.46. Які процеси можуть спричинити втрату потенційного те-
леглядача?

Гарантом приросту глядацької аудиторії може бути інтерактив-
ність, що забезпечує зворотний зв’язок зі споживачем (74,2%), тар-
гетинг аудиторії (55,2%). Колаборація виробників медіапродукції 
з операторами, провайдерами, постачальниками послуг, сейлера-
ми може принести дивіденди телепідприємству в 34%. Зростання 
престижності споживання телеконтенту завдяки «плаваючій» сіт-
ці мовлення може бути непоганим капіталовкладенням у новаційні 
бізнес-процеси (25,8%). Впровадження кастомізації (19,1%) і робо-
тизації комунікаційних процесів, використання технологій штучного 
інтелекту (17%) поки що йдуть останніми чинниками приросту ауди-
торії у списку медіаекспертів, проте позитивно, що на ці аспекти 
взагалі звернули увагу.

Автономні відповіді (5%) стосуються проблем наявності певних 
продуктів лише на ТБ-каналах. Наприклад, Євробачення транслює 
лише ТБ (яке можна дивитись через інтернет) і не транслюють якісь 
інші медіаплатформи. А також зв’язка з інтернет-трендами дає пози-
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тивний приріст глядацької аудиторії (ред. авт.) Ще експерти помі-
чали, що практично більше рейтингів і різної категорії глядачів у 
якісних живих «соковитих» матеріалах, які професійно відзняті, 
змонтовані. Були й такі песимістичні відповіді, які не стосуються 
питання приросту аудиторії на телебаченні. На їхнє переконання, в 
цілому на приріст нічого не впливає, бо населення України меншає 
об’єктивно.

рис. 4.47. Які процеси можуть вплинути на приріст глядацької аудиторії?

Позитивно на приріст глядацької аудиторії може вплинути зміна 
майданчика мовлення з телевізійного (супутникового, етерного, ка-
бельного) на цифровий (інтернет), і, як наслідок, еволюція мовлення 
телебачення відповідно до вимог і правил споживання відеоінформації 
в інтернеті. Серіальність та значимість телевізійних продуктів, креа-
тивність, нові формати — теж є вагомою тенденцією збільшення ауди-
торії, на думку експертів. А також, передовсім, скорочення кількості 
комерційних телеканалів до межі пробутковості при одночастному ро-
звитку системи суспільного мовлення, що збалансує інфорпростір: з 
одного боку боротьба за рейтинговість, з іншого - прагнення задоволь-
нити потреби усіх прошарків і груп суспільства. 

Додатково монетизувати контент, крім отримання прибутків від 
надання площ для розмішення прямої реклами, українські медіаграв-
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ці можуть завдяки маркетинговим сервісам (NON Media), як частини 
рекламно-комунікаційного ринку.

Згідно з дослідженням Міжнародної Асоціації Маркетингових Іні-
ціатив (МАМІ) ринок маркетингових сервісів (NON Media) у 2018 році 
показав позитивну динаміку в своєму розвитку +17%, і досягнув у сумар-
ному обсязі понад п’яти млрд гривень. У всіх напрямках спостерігається 
приріст. Обсяг Consumer marketing збільшився на 20%, бо так само є 
ефективним спілкування зі споживачем в ритейлі. Event Marketing виріс 
на 25% за рахунок івентмаркетингової активності брендів в національ-
них та міжнародних заходах та масштабних фестивалях. У 2019 році 
очікується продовження тенденції відновлення ринку після його падіння 
в період 2014—2015 рр. Найбільший відсоток зростання Event Marketing 
+30%, що пов’язано з розвитком фестивальної культури в Україні. У 
зв’язку з інфляційними процесами, в цілому зростання ринку маркетин-
гових сервісів прогнозується на рівні +18% (табл. 4.3.) [237].

Табл. 4.3. [237]

Маркетингові сервіси

Обсяг 
2017р., 

млн 
грн.

Обсяг 
2018р., 

млн 
грн.

Процент 
зміни

2018 до 
2017

Про-
гноз на 
2019р., 

млн 
грн.

Про-
цент 
зміни 

2019 до 
2018

прогноз

Обсяг ринку
Маркетингових сервісів

ВСЬОГО
4 548 5 321 17% 6 295 18%

У тому числі:  

Trade marketing (Мерчан-
дайзинг, Trade promo, Про-
грами мотивації та контролю 

персоналу)

1 700 1 955 15% 2 248 15%

Loyalty marketing (Mailing, DB 
management, Contact-Center)

850 935 10% 1 029 10%

Consumer marketing 950 1 140 20% 1 368 20%

Event Marketing and 
Sponsorship

920 1 150 25% 1 495 30%

Non-standart communications (life 
placement, ambient media)

128 141 10% 155 10%

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ



352

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

Прогнози на 2020 р. співмірні із показниками 2019 р, тобто зро-
станням обсягу ринку маркетингових сервісів на рівні 18%.

Базисом цифрової революції, в результаті якої стрімко розви-
ваються інформаційно-комунікаційні технології, інноваційних транс-
формацій цифровізації, технічних удосконалень телеіндустрії є 
розвиток економіки знань, що виступає підґрунттям усіх видів інно-
вацій, та цифрова революція. Наведені процеси вплинули й на ево-
люцію менеджмен ту, маркетингу.

Науковці, зокрема О. Жегус, М. Окландер, Т. Окландер, О. Яшкі на, 
стурбовані, що ще багато вітчизняних господарюючих суб’єктів не пе рейшли 
на маркетинг 3.0, а вже необхідно впроваджувати маркетинг 4.0 — циф-
ровий, який визнано моделлю маркетингу ХХІ сторіччя [366, с. 46].

Еволюція маркетингу під впливом технологічної революції, на пе-
реконання О. Жегус має наступний вигляд:

Маркетинг 1.0 — орієнтація на продукт. 
Маркетинг 2.0 — орієнтація на споживача. 
Маркетинг 3.0 — орієнтація на цінності. 
Маркетинг 4.0 — орієнтація на комунікації на базі цифрових технологій.

На основі осмислення наслідків впливу технореволюції [213], 
визначено головні відмінності та переваги цифрового маркетингу: 

 ▶ використання різноманітних цифрових технологій та засобів комуні-
кацій і просування, арсенал яких постійно розширюється та оновлюється;

 ▶ перетворення людини зі звичайного споживача на ефективний 
канал просування. З цим пов’язано популярність інтернет-блогерів, 
онлайн-сторінки яких активно використовуються для рекламних ком-
паній товарів та послуг; відеороликів, в яких звичайні споживачі 
демонструють товар, можливості його використання, й поширення 
через соціальні мережі; соціальних мереж для відгуків та оглядів; 

 ▶ прискорення інформаційних процесів. Цікавий для цільової 
аудиторії, оригінальний, креативний контент може поширюватися із 
надзвичайною швидкістю. Відеоролик блогера Івана Рудського для 
компанії Lenovo за 48 годин зібрав 2,8 млн. переглядів на YouTube, та-
кого масштабного охоплення за короткий термін інші засоби комуніка-
ції просто не здатні забезпечити;

 ▶ індивідуалізація комунікацій, яка досягається за рахунок ро-
ботизації комунікаційних процесів, використання технологій штучного 
інтелекту, що дозволяє зменшити аналіз даних про конкретного кори-
стувача до кілька мілісекунд, протягом яких вантажиться сайт, завдя-
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ки цьому відбувається зверхточне націлювання, що забезпечує високу 
конверсію;

 ▶ прискорення розвитку маркетингових технологій комунікацій 
та просування, збільшення можливостей взаємодії із цільовою ауди-
торією, досягнення більшої залученості клієнтів, формування не про-
сто лояльності, а емоційної прихильності до бренду.

Оскільки цифровий маркетинг значніою мірою базується на залу-
ченості клієнтів до просування, його підґрунтям стають результати 
людської життєдіяльності [212].

Завдяки опитуванню медіаекспертів ми намагалися з’ясувати еволю-
ційні етапи маркетингу під впливом технологічної революції й, відповід-
но, окреслити перспективи телегалузі з огляду на цінності, на які нині 
слід орієнтуватися виробникам медіапродукції (рис. 4.48.). Очікувано, 
що 76,6% переваг експерти вбачають у споживачах (що відповідає мар-
кетингу 2.0). В комунікаціях на базі цифрових технологій, що відповідає 
маркетингу 4.0, експерти поки що не відчувають великих перспектив, 
а тому віддають лише 21,4% голосів. На продукт, як головний чинник 
виробництва й прибутку, теж готові орієнтуватися відносно небагато екс-
пертів, а саме — 19,8%. У нашому переліку цінностей немає орієнтації 
на маркетинг 3.0, що відповідає цінностям бренду, компанії. Ми свідо-
мо опустили цей чиниик, тому що на нашому ринку майже відсутній 
цей аспект, зокрема, й через монополізацію. Адже цінності будь-якої 
компанії в такому випадку вирішує власник-монополіст. Але, навіть з 
наведених трьох цінностей, медіаексперти обрали чинник, що відповідає 
маркетингу попередніх років, а саме — орієнтацію на споживача.

рис. 4.48. Із розвитком цифрових технологій, на які цінності слід орієн-
туватися?
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На наш погляд, поки що це спірне, дискусійне питання, адже 
орієнтація тільки на комунікації на базі цифрових технологій, що 
означає активне залучення споживачів до співпраці, може нівелю-
вати всі зусилля медіакомпаній із вибудовування й налагодження 
процесу пасивного споживання аудиторією певного медіапродукту. 
Відмінність цих чинників у пасивності чи активності споживача, то-
бто головною сполучною ланкою є споживач, а не комунікації (ко-
мунікацій без споживача не існує). Тому, на нашу думку, орієнтація 
на споживача має поєднуватися з комунікаціями на базі цифрових 
технологій. Також слід враховувати якісні показники продукту для 
споживача, про що йшлося раніше, а це означає, що необхідно за-
стосовувати системний підхід до визначення еволюційних етапів мар-
кетингу під впливом технологічної революції. Адже орієнтацій на 
ціннісні брендовані характеристики медіапідприємства теж не можна 
уникати. Преваліювання одного з перелічених чинників може бути 
короткостроковим, але синергійне кросмедійне поєднання всіх аспек-
тів дає набагато більше ресурсів для успішного ведення медіабізнесу 
й повного кастомізованого задоволення потреб споживачів. Таким 
чином, структура еволюції маркетингу під впливом технологічної ре-
волюції повинна мати такий вигляд:

маркетинг 1.0 – орієнтація на продукт; 
маркетинг 2.0 – орієнтація на споживача; 
маркетинг 3.0 – орієнтація на цінності (авт. медіакомпанії);
маркетинг 4.0 – орієнтація на споживача, який зацікавлений в якісно-

му кастомізованому продукті, і значить орієнтується на бренд обраних ним 
медіакомпаній, а також комунікації на базі цифрових технологій.

Автономні відповіді експертів на цей аспект різнобічні. В одних, 
споживач — головний орієнтир і для цього потрібно бути максималь-
но доступним і інтерактивним. Поділяємо думку, що слід орієнтува-
тись на продукт для споживача (вважаю — продукт і споживач не 
альтернатива, а системна цілісність), на стандарти журналістської 
діяльності й повагу до реципієнта, без прагнення маніпулювати ним 
на рекламні надходження. А також погоджуємось з думкою експертів, 
що слід звернути увагу на розбіжності функціоналу ТБ та інтернету, 
стримінги, онлайни, чати, відсутність програмних лінійок і одночас-
на доступність всього контенту одразу — ці чинники впливатимуть 
на формування контенту так само, як і диверсифікація специфік ін-
тернет-майданчиків (особливості Instagram, FB, YouTube). 
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Опитування медіаекспертів окреслили реалії й означили реперні 
переваги медіаринку цифрового маркетингу в українському медіа-
середовищі (рис. 4.49.). Найбільший відсоток переваг медіаекс-
перти віддали питанню щодо прискорення інформаційних процесів 
(цікавий, креативний контент може поширюватися із надзвичайною 
швидкістю завдяки YouTube, соц. мережам тощо) — 77,8%. Вико-
ристання різноманітних цифрових технологій, засобів комунікацій 
і просування складає 55,2%. Прискорення розвитку маркетингових 
технологій комунікацій та просування, формування не просто ло-
яльності, а емоційної прихильності до бренду, на думку експертів, 
відповідає 49,5%. Перетворення людини зі звичайного споживача на 
ефективний канал просування (авт., зокрема, й просьюмерів, вони, 
як і блогери, можуть бути каналами просування), на думку експертів 
становить 37,6%. Індивідуалізація комунікацій, яка досягається за 
рахунок роботизації комунікаційних процесів, використання техно-
логій штучного інтелекту, відповідає 17%. 

рис. 4.49. Які з перелічених чинників цифрового маркетингу 4.0 пра-
цюють нині на українському медіаринку?  

Ця послідовність вказує на те, що дійсно є важелями цифрового 
маркетингу саме для українського медіаринку. Прискорення інфор-
маційних процесів дозволяє вже зараз в режимі онлайн поширюва-
ти контент із надзвичайно великою швидкістю. Використання різ-
номанітних цифрових технологій, засобів комунікацій і просування, 
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прискорення розвитку маркетингових технологій комунікацій, фор-
мування не просто лояльності, а емоційної прихильності до бренду 
стають нині ключовими цеглинами медіабізнесу. Ці тенденції прева-
лють не тільки в Україні, а й у світі. 

Як бачимо за результатами досліджень компаній Livestream і New 
York Magazine тенденції онлайн трансляцій і поведінки глядачів 
ідентичні нашому опитуваню й розподілились наступним чином (рис. 
4.50). Середній час перегляду відео на мобільному телефоні складає 
2,8 хв для VOD і 3,5 хв для онлайн трансляцій. Аналогічні показни-
ки для планшетів — 7,1 хв онлайн і 4,1 хв для VOD.  45% опитаних 
готові платити за ексклюзивне онлайн відео за запитом від улюбленої 
команди, диктора чи виконавця. Breaking news отримали 56% найпо-
пярнішого контенту для онлайн трансляцій, а конференції, концерти 
і фести на другому місці — 43% [110]. 

Онлайн відео є привабливішим для аудиторій брендів: 80% від-
дають перевагу перегляду «живого» відео від бренду, аніж читанню 
блогу. 67% глядачів частіше купують квиток на концерт чи захід 
після перегляду «живого» відео цієї події чи аналогічної. Якість ві-
део є найважливішим фактором для 67% споживачів під час перегля-
ду трансляції в режимі реального часу. В США онлайн відео буде 
відповідати за 85% внутрішнього інтернет-трафіку. Щодо статистики 
відео в реальному часі для бізнесу, слід зазначити, що 75% керів-
ників споживають пов’язані з роботою відеоролики на бізнес-сайтах 
не менше одного разу на тиждень, при цьому 79% веб-сайтів, що 
транслюють відео, використовують сторонній хостинг [110]. 

Автономні відповіді надали шість експертів, один із яких вва-
жає, що просьюмери — це не канал комунікації і, навіть, пояс-
нює походження терміну від слів «production» (є припушення що 
й professional, — авт.) і «consumer». Тобто користувач, який може 
виготовляти і власний контент. Трішки інший контекст. Не можемо 
погодитись із автором щодо іншого контексту, адже користувачі теж 
є ресурсами певної компанії, а якщо вони ще й поширюють контент, 
то стають каналами дистрибуції чи комунікації, а значить, каналами 
просування.

Наводимо цитату медіаексперта Павла Данімана, Chief Marketing 
Officer, — одного із учасників конференції «1+1 Digital Weekend 
2019». Він зазначає, що для просування вебсеріалів вони використо-
вують блогерів як один із каналів просування. «Добре, коли блогер 
інтегрований у сам серіал і ділиться з підписниками враженнями від 
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проекту, всі його підписники переходять до нас. Не скажу, що це 
найефективніший канал просування… але з блогерами потрібно вчи-
тися працювати» [415].

рис. 4.50. [110]

Думки одного з експертів Ярослава Чепурняка щодо різних пе-
реваг аудиторії й про синергію технологій,  завдяки яким працює 
все і нічого окремо, окреслюють питання звичок. На його переко-
нання, телеглядачі звикли дивитися телебачення років 20—30 тому, 
а аудиторія в соц. мережах зовсім інша, і те що отримує високий 
рейтинг на ТБ, може мати мало перегляду на ФБ, приміром, і навпа-
ки (фейсбучний контент, не фейсбучний контент, наприклад, гово-
рять). Розкруткою на ютубі, у соц. мережах займаються спеціально 
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навчені технічні люди, які зчитують запити аудиторії конкретного 
медіа [415].

Павло Даніман наводить приклади кардинальних відмінностей 
інтернету від телебачення. В smm він бачить два вектори розвитку: 
орієнтацію на кінцевого споживача інформації й на монетизацію кон-
тенту. Експерт називає їх не чинниками, а спрямованостями (можна 
напрямами, — ред. авт.), що забезпечують те саме — виділення вузьких 
цільових груп, яких задовільнятиме контент і які будуть зацікавленими 
в продукції брендів, що використовують контент для просування потен-
ційних продажів. Це абсолютно відрізняє інтернет від телебачення. На 
наше переконання таргетизований контент нині стрімко поширюється й 
на телебаченні завдяки використанню новітніх технологій VoD, OTT та 
ін. А потенційні продажі якраз і можливі завдяки диверсифікації сем-
плінгових інтернет-майданчиків на кшталт You Tube та ін [415].

Підтвердженням наших думок щодо таргетованого контенту для 
різних груп аудиторій є висвітлення питання класифікації ринків 
А. Альбараном з огляду географічного чинника. Окрім подвійного 
товарного ринку, А. Альбаран виокремлює ще один специфічний ге-
ографічний ринок, на якому працюють медіакомпанії. Це переважно 
ринки регіонального та національного значення [7, с. 39]. 

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про телебачен-
ня і радіомовлення» територіальна категорія мовлення та тери-
торіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі 
визначається залежно від організаційно-технологічних особливостей 
розпов сюдження програм. Загальнонаціональне мовлення повинне 
покривати сигналом не менше, ніж дві третини населення кожної 
з областей України. Регіональне мовлення — мовлення на регіон 
(область, декілька суміжних областей), але менше, ніж на половину 
областей України. Місцеве мовлення поширюється на один чи кілька 
суміжних населених пунктів, охоплює не більше половини території 
області [272]. 

В усіх випадках потенційна й цільова аудиторії визначаються гео-
графічними межами ринку і дозволяють таргетувати потреби споживачів 
теле- й онлан-контенту відповідно до територіальних умов розповсюд-
ження товарів і послуг. Найрейтинговіші українські загальнонаціональні 
телеканали «1+1», «Інтер», «Україна», «ICTV», «Новий», «СТБ» мо-
нетизують свій контент переважно за допомогою продажів різних видів 
реклами, маркетингових сервісів, семплінгу. Популярну стратегію b2b 
(з англ. business to business) — бізнес для бізнесу — використовують 
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такі інтернет-ресурси, як «Детектор Медіа», «Телекритика», «Фокус», 
«Кореспондент», «Delo.ua», «Новое Время», «Meduza», «Republic.ru» 
(раніше «Slon.ru» до 2016), «Большой город», галузеве інтернет-видан-
ня «Retail Community». Споживачами цих медіаресурсів є не кінцеві 
покупці, а працівники медіакомпаній, провідні спеціалісти, топменедже-
ри медіабізнесу, вузькопрофільні фахівці, зокрема, сейлери з ритейлу у 
випадку «Retail Community». Але досить часто платформа b2b викори-
стовує функціонал b2c (з англ. business to customer — бізнес для спожи-
вачів) і тоді служить для двох ринків.

Завдяки проведеному опитуванню медіаекспертів ми дізналися, 
які стратегії слугуватимуть покращенню ефективності інформаційної 
політики українських медіакомпаній, що мовлять на зарубіжні країни 
(рис. 4.51). Найбільшою проблемою експерти вважають якість телепро-
дуктів і, відповідно, покращення якості проектів обрали 75,4% респон-
дентів. Також есперти вважають, що слід активізувати впровадження 
новітніх технологій та засобів комунікації для просування позитивного 
іміджу України (62,6%). Краще вчитися і впроваджувати позитивний 
досвід зарубіжних країн, вважає 42,1% експертів, а також урізноманіт-
нювати мови, якими ведеться трансляція (39,5%). Поки що експерти 
не бачать перспектив у застосуванні роботизації бізнес-комунікаційних 
процесів, використання технологій штучного інтелекту для розвитку 
іномовлення, а тому надали цьому чинникові лише 12,3%.

рис. 4.51. Які стратегії слугуватимуть покращенню ефективності 
інфор маційної політики українських медіакомпаній, які мовлять на за-
рубіжні країни?
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Крім того, медіаексперти вважають, що потрібне створення 
унікальних продуктів, які транслюватимуться на закордонні краї-
ни. Для прикладу, поляки люблять дивитись «Хата на тата», тому 
що у них такого продукту немає. Також експерти радять виробляти 
контент, який зацікавив би глядачів зарубіжних країн. Наприклад, 
серіал «Кріпосна» полякам подобається за наближенністю до істо-
ричних подій тощо. Традиційно зустрічається песимістичний прогноз, 
завдяки якому стверджується, що нічого не допоможе. Наступні ав-
тономні рекомендації медіаекспертів мають раціональне зерно для 
розвитку іномовлення. Це стосується проактивної позиції щодо спі-
впраці із закордонними агенціями, мовниками та провайдерами, по-
кращення кількості та якості інформаційного продукту, виробленного 
оперативно та за високими професійними стандартами, розуміння ін-
формаційних потреб та звичок аудиторії, відхід від стереотипів. 

4.4. Сучасні тренди телеіндустрії
та перспективні напрями її розвитку 

У зв’язку із постійним зростанням пропозицій на медіаринку від 
нових торговельних брендів аудиторії все складніше обирати потрібні 
товари і послуги. Тому багато покупців віддають перевагу відомим або 
знайомим брендам, довіряють їхній якості, стають їхніми лояльними 
споживачами. На інформацію щодо нових брендів у нинішнього спо-
живача елементарно не вистачає часу, адже інформаційна перевтома — 
ознака цифрової інформаційної доби. Тому контент у вигляді промоції 
(тизера — короткого дратівливого інтригуючого анонсу) нині є жит-
тєво необхідним для монетизації товарів і послуг медійників. Отож 
багатьом підприємствам сьогодні вигідно об’єднувати зусилля. За допо-
могою кобрендингу (з англ. co-branding — спільні зусилля з брендин-
гу), компанії-учасниці певної медіагрупи чи кількох альянсів можуть 
об’єднувати ресурси й можливості для взаємовигідного партнерства. 

На думку Дж. Наруса й Дж. Андерсона це відображається у 
«взаєморозумінні й визнанні того, що успіх однієї фірми тепер част-
ково залежить від іншої» [419, с. 44]. Крім того, «асоціація з пра-
вильно обраним партнером може суттєво підвищити вартість вашого 
бренда», — стверджує Т. Гед [92, с. 200].

В основі збуту й просування продукції лежить запровадження 
різноманітних програм лояльності з використанням імені компанії, 
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бренду. Одним із ефективних способів привернення уваги телегля-
дачів-користувачів є перехресне, кросплатформне поширення те-
леконтенту за допомогою такої маркетингової комунікації, як сем-
плінг — поширення одного контенту на різні платформи, а значить, 
для різних таргетованих аудиторій.

Наприклад, коли демонструється продукт спочатку на телеканалі, 
потім в YouTube, далі — на інтернет-платформі, в мобільних додат-
ках чи в будь-якій іншій послідовності. Це дозволяє не розмивати 
бренд в уявленні споживача, впроваджувати додаткові бонуси щодо 
створення образу телекомпанії завдяки синергії майданчиків і таким 
чином стимулювати збут телепродукції [377, с. 63].

Проте одним із недоліків поширення перехресного контенту на 
різні майданчики в мережі існує загроза розповсюдження контенту 
на піратських сайтах, що  відбувається й на українському медіарин-
ку. Як правило, телеканали співпрацюють із легальними провайде-
рами й шукають надійні способи боротьби з піратством. На сьогодні 
вже існує така платформа Sudum — автоматизована система пошу-
ку нелегального контенту в інтернеті. Однак побороти піратство в 
Україні нелегко.

Конвергентність, кросмедійність контенту (поширення тексту, ві-
део, аудіо, фото, кінозображення на різні платформи у різних фор-
матах, жанрах), що притаманні більше інтернет-телебаченню, певною 
мірою можна екстраполювати на традиційне ТБ. Конвергентність, 
кросмедійність контенту властива й для лінійного телебачення, але 
вона не завжди виправдана. Наприклад, лонгріди, подкасти, тексто-
ву інформацію бажано подавати фрагментарно, щоб не втомити гля-
дача одноманітністю подачі контенту.

Однією з характерних особливостей перехресного виготовлення й 
поширення контенту є наявність конкуренції серед брендів. Раніше 
існував усталений підхід до конкуренції: конкурувати можуть тільки 
ті медіабренди, які виготовляють подібні  товари. Тобто як молочна 
продукція не конкурує з м’ясною, так і серіали не можуть конкуру-
вати з новинами. Нині ця парадигма не працює. 

Сьогодні завдяки мережевому мисленню, поширенню цифрових 
технологій, конвергентності й кросмедійності платформ і проектів 
конкурувати можуть абсолютно різні продукти, що знаходяться на 
одній полиці. Контент новин багато в чому схожий на серіали. В 
осно ві багатьох медійних продуктів нині наративом стає історія. 
Адже споживачеві цифрової епохи за браком часу все частіше бай-
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дуже, на якій полиці, майданчику, платформі  будуть представлені 
медіатовари, які його цікавлять, головне, щоб вони були якісні, ко-
рисні у споживанні, цікаві й зручні під час здійснення покупки. Тому 
для медійників нагальною стає потреба в збереженні імені, бренду 
торговельної марки. Виробникам слід пам’ятати, про УТП (унікаль-
ну торговельну пропозицію) продукту й про те, щоб бренд не розми-
вався в уявленні користувачів. 

Німецький експерт із фінансових питань Б. Шефер пропонує 
порівняльну таблицю переваг товарів/послуг певної компанії з силь-
ними сторонами конкурентів. Завдяки їй можливо з’ясувати не тіль-
ки унікальні характеристики, а й якість товарів, особливості сервісу, 
цінові характеристики, особливі умови продажів, параметри репута-
ції підприємства, певні психологічні користі [404, с. 13]. 

На наш погляд, можна додати такі параметри, як економічність, 
трендові характеристики й відчуття бренду (табл. 4.4.). Трендові 
характеристики стануть додатковим бонусом до економіки знань 
клієнта про ваш продукт. Наприклад, тільки на «Новому каналі» ви 
можете побачити якісне цьогорічне молодіжне кіно, для цього не по-
трібно йти в кінотеатр і витрачати зайві кошти. Таким чином ви про-
понуєте одразу дві користі для споживача — якісне трендове кіно за 
ціною економ класу. Послуга «відчуття бренду» надасть можливості 
клієнтові вирізнити ваш бренд з-поміж багатьох інших. Наприклад, 
завдяки впровадженню новітніх технологій ваш бренд запустив тех-
нологію синхронізації ТБ й інтернет-реклами й тепер споживач може 
скористатися такою послугою для демонстрації реклами для друга чи 
презентації для працівників фірми завдяки синхронізації цієї рекла-
ми в діджитал просторі.

Табл. 4.4. [404]

Ваш
продукт

Продукт
конкурента А

Продукт
конкурента В

Продукт
конкурента С

Висока якість ○ ○ ○ ○
Унікальні характерис-
тики ○ ○ ○ ○

Особливості сервісу ○ ○ ○ ○
Низька ціна ○ ○ ○ ○



363

Особливі умови
продажу ○ ○ ○ ○

Висока репутація 
підприємства ○ ○ ○ ○

Додаткові психологіч-
ні користі ○ ○ ○ ○

Економічність у вико-
ристанні ○ ○ ○ ○

Трендові характери-
стики ○ ○ ○ ○

Відчуття бренда 
(брендові чинники) ○ ○ ○ ○

Думки медіаекспертів щодо базових активів української телеін-
дустрії (рис. 4.52.) неодностайні, але дещо очікувані. Матеріальним 
ресурсам експерти віддали перевагу — 58,4%. Одним із найважливі-
ших базових активів медіапідприємств сьогодні є емоційний капітал, 
і саме так вважають і українські експерти — 44,7%. Нематеріальні 
ресурси, зокрема, й ділова репутація (гудвіл), брендові чинники за-
ймають третю позицію, але з високим відсотком 32,6%. Ці цифри 
вказують на те, що українські менеджери не завжди готові надава-
ти переваги новим трендам монетизації бізнес-процесів і не завжди 
вірять у диверсифікацію прибутків з різних інтернет-майданчиків, а 
тому відбувається невиправдана пролонгація бізнес-процесів.

рис. 4.52. Базові активи української телеіндустрії

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ



364

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

Ефективним прикладом поширення кросмедійного контенту на 
телебаченні є відеоплатформа «1+1 video», яка одночасно виконує 
функції автономного майданчика, і є розділом «Відео» для сайтів 
телеканалів медіахолдингу «1+1 медіа». Крім того, цей сервіс якісно 
відтворюється не тільки на десктопних комп’ютерах, а й на мобіль-
них девайсах. Головне, щоб поширення такого контенту не могло 
спричинити розмивання бренда в уявленні глядачів, адже тоді всі зу-
силля телеканалів щодо створення УТП  можуть виявитись марними.    

«У першу чергу, важливо створити у споживачів ТБ-сайтів стійке 
сприйняття й відчуття цілісності одного продукту, по-друге, потрібно 
витримувати чіткий зв’язок у дизайні (нагадаю, ми говоримо про різні 
бренди, йдеться про парасолькові бренди медіагрупи «1+1 медіа», до 
якої входять телеканали «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», 
«ПлюсПлюс», «Уніан ТБ», «Бігуді-ТБ» авт.)», — наголошує дирек-
тор діджитал напрямку «1+1 медіа» Анна Ткаченко [11].

Ще одним дієвим інструментом монетизації теле- й інтернет-кон-
тенту на українському медіаринку є платний контент PayWall. Хоча 
платити за контент українці не завжди охочі. На думку дослідни-
ка О. Амзіна «PayWall — один із інструментів підвищення дивер-
сифікації прибутків, а також страхування від коливань рекламного 
ринку чи політичних ризиків» [157, с. 109]. 

Для телевиробництва ця модель не нова й притаманна дистриб’ю-
торам кабельних мереж, а також споживачам персональних відео-
сервісів платного контенту цифрового телебачення і кіно на зразок 
Oll TV, Divan TV, Megogo тощо. За споживання теле- й кіно-кон-
тенту вони платять щомісячну абонплату провайдерам кабельних ме-
реж, постачальникам відеосервісів. Платна модель для конвертації 
інтернет-контенту в прибуток впроваджується й у web-просторі. Ін-
тернет-ресурс «Новое Время» увів PayWall для журнальної версії, 
«Republic.ru» (колишня Slon.ru), «Kyiv Post», «Korrespondent.net», 
ділова газета “Ведомости» частково використовують платну модель. 
Головне в платному контенті не відрізати ту частину споживачів, які 
ще не стали лояльними до вашого продукту, але в перспективі могли 
б бути потенційною аудиторією.

О. Амзін розрізняє такі види пейволу: жорсткий, м’який, гібридний і 
преміальний. Відповідно, жорсткий передбачає доступ матеріалів тільки 
після оплати за публікацію. Британська «The Time» реалізує цю модель, 
дозволяючи читати тільки головну сторінку. Проте цей вид пейволу в 
чистому вигляді не прижився. Найбільший британський таблоїд «The 
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Sun» вирішив більшу частину контенту надавати безкоштовно, на зразок 
м’якого пейволу (metered paywall). За такої моделі у користувача є мож-
ливість прочитати N матеріалів до того, як його попросять заплатити. 
«The New York Times» впроваджує цю модель [157, с. 111]. 

Гібридний paywall об’єднує два попередні види, і редакція на свій 
розсуд надає частину контенту споживати безкоштовно, а решту – 
платно. Такою моделлю користуються «The Wall Street Journal», 
«Piano Media». Преміальний пейвол підвищує лояльність завдяки 
наданні безкоштовного дотупу до додаткових продуктів. У «The 
Financial Times» — це колонки й аналітика. В «The New York Times» 
ця схема називається «Times Premier». Користувачі, крім безкоштов-
ного цифрового доступу, отримують збірки кращих статей і кро-
свордів. У «The Times» — це сервіс «Times+» — читацький клуб, 
що реалізує ексклюзивні квитки на різноманітні заходи [157, с. 111].

Для посилення своєї впливовості на медіаринку, зростання рента-
бельності виробництва  традиційним медіа слід звернути увагу на транс-
медійну технологію медіавиробництва, що здатна створити контент, за 
який споживачі готові віддати частину свого бюджету уваги й оплатити. 
Такий підхід здатен стати вдалою альтернативою реаліті проектам.

За дослідженнями К. Сколарі трансмедійна розповідь — це особли-
ва наративна структура, яка поширюється завдяки різним мовам (сло-
весним, знаковим тощо) і медіа (кіно, комікси, телебачення, відеоігри 
тощо) [488, с. 587]. Чітка порційність подання і споживання інфор-
мації притаманна саме наративу. За Г. Почепцовим, наратив кращий 
для людини, оскільки ним створюється впорядкованість, що викликає 
задоволення на рівні психіки. «Сюжети не тільки подобаються мозку, 
вони керують і програмують людину», — наголошує дослідник, який 
переконаний, що світ побудований наративами [260, с. 6].

Нині на зміну кліповому мисленню приходить серійне, що част-
ково повертає аудиторії цілісність сприйняття, — серіали, в певно-
му сенсі, «є системною картиною світу» [259]. Водночас кліпове та 
серійне мислення мають спільну рису — «їх матриця вибудовується 
не на раціональній, а на емоційній основі» [259].

За спостереженням Г. Почепцова, параметри, якими оперує серіал, 
можна розгледіти і в сучасних новинах: «вони обов’язково повинні 
продовжитися завтра, оскільки події частіше не завершуються, ніж 
завершуються в даній серії», «вони викривають ворогів і хвалять 
друзів, зміцнюючи системність світу», «вони гіперболізують негати-
ви, збираючи їх з усіх кінців світу» [259].

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
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Дослідниця Т. Бабакова підкреслює, що «здебільшого люди го-
тові платити за те, що приносить задоволення, і те, що дає їм конку-
рентні та економічні переваги… Проєкти, що приносять задоволення, 
в Україні є. Тому журнал «Vogue» продається, попри те, що з його 
120 колонок 40 становить реклама. Люди платять за можливість бути 
причетними до великого бренда. Є ціла серія проектів, що прикраша-
ють життя — і на цьому заробляють гроші» [19]. 

Фінансові кризи останніх десятиліть спричинили селекційний відбір 
у царині медіа, коли багато медіакомпаній потерпіли фіаско, інші знай-
шли нові можливості в епоху змін. Можливі шляхи розвитку медіа в 
нових умовах технологічного буму полягали в застосуванні різних біз-
нес-моделей розвитку медіапідприємств: від нових підходів у створенні 
контенту до розподілення повноважень між журналістами й бізнесмена-
ми, мета одних — продукувати  контент, других — заробляти на ньому. 
Нині багато постачальників технологій — платформ, таких, як Google, 
Facebook, Twitter допомагають традиційним і новим медіа монетизувати 
контент, пропонують їм напівпродукти або послуги й отримують від них 
певний товар. У результаті — компанії, що поширюють контент, стають 
прибутковішими за медіакомпанії, які його створюють, тому що ті вміло 
таргетують аудиторію й потрапляють у ціль.

Період глобальних світових інновацій вплинув на український 
медіаринок і запровадив нові медійні тенденції [276]: 

1. Поглиблення роботизації. Роботизація медіа продовжує за-
войовувати ринок. Narrative Science, як новітні алгоритми і техно-
логії автоматичного створення новин, почали писати новини для 
Forbes.com ще в 2012 р. Вже існує поділ журналістів на біо- та ро-
ботоавторів. Гарантія інформаційної безпеки споживачів полягатиме 
у виробленні роботоетики, адже можливе поширення деструктивної 
пропаганди, антисоціальних норм поведінки, сексуальні девіації. Ро-
боти сьогодні як діти — чому їх навчать дорослі, те вони й будуть 
пристойно ретранслювати. Потужний розвиток штучного інтелекту 
здатен призводити до загрозливих тенденцій і викликів. Відомий ви-
падок, коли роботизований танк розстріляв дев’ятьох військовослуж-
бовців через збій в алгоритмах. 

2. Розвиток медіатизації речей MOT — Mediation of Things 
як продовження тренду інтернету речей IOT — Internet of Things. 
Медіатизація речей полягає в тому, що всі речі, що нас оточують, 
перетворюються на медіа: холодильник попереджає про свіжість про-
дуктів, складає перелік необхідного, веде програму харчування чи 
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дієти; зубна щітка, унітаз із вмонтованими датчиками виступають 
консультантами здоров’я; дзеркало-блогер говорить із вами на улю-
блену тему; світло, температура, вологість регулюється відповідно 
до фізичних параметрів людини, все це керується єдиною системою 
управління смарт будинку. Журналісти майбутнього мають знати: 
«Яка аудиторія чайника споживача?» «А зубної щітки?».

3. Поява нових медійних форматів у зв’язку з медіатизацією ре-
чей. Речі будуть спілкуватися з нами «людською» мовою з емоціями 
й характером.

4. Емансипація журналістики призвела до зараження «вірусом» 
журналістики будь-кого, хто уважний до соціальних, економічних, 
політичних, екологічних, міжнародних проблем сьогодення й бажає 
поділитися ними. Вивільнення журналістики з-під влади матеріаль-
них носіїв зробила її доступною для всіх. Сьогодні журналістика 
може трапитись із кожним.

5. Попит на прямий соціальний ефект як результат журналіст-
ської діяльності: Що зміниться? Які будуть наслідки? Розвиток 
екшн-журналістики, журналістики спрямованої дії, що дає швидкий 
фідбековий зв’язок зі споживачем. Ви написали/зняли/опублікува-
ли — ми хочемо результатів. Хочете лояльну аудиторію — дайте їй 
не просто контент, а результат, що змінює реальність за результатами 
ваших дій. Знайдуться автори, які цей попит компенсують своєю про-
позицією.

6. Перехід від великих даних (Big Data) до розумних (Smart 
Data). Викривлення, неправильна інтерпретація даних через накрут-
ку відвідування сторінок в інтернеті відійдуть у минуле. Інтенсивні-
ше запроваджуватиметься інтегрований підхід до маркетингових до-
сліджень аудиторії, мікротаргетування. Незабаром вимірюватиметься 
все, і навіть думки. Методи аналізу даних на основі алгоритмів щодо 
мотивацій і переваг аудиторій значно покращилися. Світовий ринок 
програматик-реклами (автоматичний підбір майданчиків для тарге-
тингу відповідно до заданих параметрів) продовжує зростати. Алго-
ритми щоразу ставатимуть складнішими.

7. Потреба в реалізації «сторожової» журналістики (watchdog 
journalism), яка б охороняла інтереси суспільства у нерівній боротьбі 
з владою й бізнесом, в чиїх руках зосереджено більшість ресурсів.

8. Подальший розвиток фактчекінгу (ресурси: Factcheck.
org, Politifact.com, FactCheckEU.org, FactChecker газети «The 
Washington Post».
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9. Розповсюдження геймифікації, серіальності новин.
10. Атомізація (жорстка структурованість тексту) медіаконтенту, 

зокрема для Apple Watch.
11. Віртуальна й додаткова реальність у журналістиці. The New 

York Times поширила більше мільйонів картонних окулярів ВР 
Google Cardboard. Газета запустила спільний додаток і нині випуска-
ють один, два фільми віртуальної реальності (ВР) на місяць. Вони 
застосовують віртуальний шолом Oculus Rift.

12. Поглиблення конкуренції між традиційними й корпоративни-
ми медіа в сегменті B2C. Відомі бренди RedBull, Coca-Cola, Mercedes 
Benz, GoPro та інші все частіше звільняються від непотрібного наша-
рування між своїми повідомленнями й аудиторією. Вони створюють 
свій якісний контент і часто обігрують ЗМІ на їхньому ж полі.

Для кращого розуміння трендів технологічних процесів і подаль-
шої таргетації споживачів медіаконтенту важливо враховувати тен-
денції споживацького сегменту, що стосуються чинників управління 
медіакомпаніями і мають безпосередній вплив на розвиток менеджмен-
ту в цілому. За даними опитування дослідницької компанії Ericsson 
ConsumerLab ключовими тенденціями 2017 року названо [333]:

 ▶ штучний інтелект (ШІ), який впевнено стає невід’ємною ча-
стиною нашого життя. 35% інтернет-користувачів хотіли б бачити ШІ 
своїм віртуальним робочим асистентом, а кожний четвертий — у ролі 
свого безпосереднього керівника. Водночас, майже половина опита-
них переживають, що це може призвети до втрати робочих місць; 

 ▶ прискорений розвиток інтернету речей. Споживачі активно ви-
користовують додатки для автоматизації тих чи інших аспектів їхнього 
життя, чим пришвидчують загальний розвиток інтернету речей. Двоє 
із п’яти не сумніваються, що згодом смартфони зможуть вивчати їхні 
звички й самостійно виконувати ту чи іншу роботу від їхнього імені;

 ▶ самокеруючі автомобілі. Вірогідно, у майбутньому водіїв вза-
галі не буде. Кожен четвертий пішохід, переходячи дорогу, почу-
вався б впевненішим, якщо б знав, що всі автівки самокеруючі. 65% 
опитаних уже хочуть собі таке авто; 

 ▶ змішана реальність. Чотири із п’яти користувачів віртуальної 
реальності (ВР) впевнені, що найближчими роками ВР неможливо 
буде відрізнити від фізичного світу. Половина опитаних вже цікав-
ляться предметами, що дозволили б їм у реальності взаємодіяти з 
віртуальними об’єктами. Соціальні «бункери». Сьогодні люди пере-
творюють свої соціальні мережі в своєрідні «бункери». Для кожного 
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третього соц. мережі є основним джерелом новин. До того ж, кожен 
четвертий цінує думки своїх віртуальних друзів більше, ніж політиків;

 ▶ особиста додаткова реальність. Більше половини респон-
дентів хочуть собі окуляри додаткової реальності для підсвічування 
темних ділянок і повідомлення щодо безпеки. Кожен третій хотів би 
з їхньою допомогою змінювати чи прибирати елементи навколишньо-
го середовища, що дратують; 

 ▶ високі технології для всіх. Двоє із п’яти просунутих інтер-
нет-користувачів хочуть отримувати всі продукти і сервіси від п’яти 
найбільших ІТ-компаній. Водночас, троє із чотирьох впевнені, що це 
буде можливим не раніше, ніж за п’ять років.

Голова дослідницького центру Ericsson ConsumerLab Майкл Бйорн 
(Michael Björn) так коментує зростання популярності віртуальної 
реаль ності: «Те, що ми називаємо реальністю, стає все більш особистим 
і персоналізованим. Споживачі хочуть не тільки підтримувати контакти 
із схожими на них віртуальними друзями в соціальних мережах, але 
й підлаштовувати під себе реальний світ. Їм цікавіше отримувати нові 
враження за допомогою додаткової й віртуальної реальності» [147].

За словами генерального директора «Майкрософт Україна» Надії 
Васильєвої, ключові тренди у споживацькому сегменті будуть безпо-
середньо пов’язані з галузями машинної освіти, аналітики великих 
даних й інтернету речей. Вона зауважує, що «це ті ключові техноло-
гічні тенденції, котрі будуть актуальними протягом наступних кількох 
років». Звісно, що жодна з таких технологій сама по собі уже не може 
існувати без хмарних сервісів, які вже давно переросли амплуа під на-
звою «тренд». За останніми даними, проникнення інтернету в Україні 
досягло 66%. Це означає, що 2/3 українців (або 22 млн. людей) так 
чи інакше працюють із «хмарами». «Використання цих ресурсів до-
зволяє працювати продуктивніше і досягати більшого» [147].

Ці виклики стають перешкодою для багатьох медіаорганізацій, а 
для інших — відкривають нові можливості для інновацій. Одним 
із ключових критеріїв професіоналізму журналістської професії є 
глибоке розуміння інноваційних процесів трансформації медіагалузі 
та принципів організації бізнес-процесів і фінансування, монетизації 
контенту й економічних особливостей медіаіндустрії, економічного 
потенціалу телебачення, радіо, друкованих ЗМІ, інтернету. 

Завдяки опитуванням медіаекспертів ми маємо підтвердження 
щодо втілення українськими телемовцями нових агрегацій дивер-
сифікації прибутків, що сприяє динамічному розвитку телеіндустрії. 
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Для нинішнього періоду розвитку телеіндустрії характерними чинни-
ками монетизації контенту є:

 ▶ технологічна інноваційність, що за дослідженнями медіаекс-
пертів відповідає 54,2% й сприяє розвиткові телеіндустрії. На україн-
ському телебаченні вона досягається завдяки впровадженню теле-
мовцями нових можливостей, технологічних потужностей, зокрема, 
й завдяки створенню телепорталів та диверсифікації прибутків від 
неефірних відеоагрегаторів. «Цього року ми об’єднали в дивізіон Pay 
TV and Digital дві компанії — StarLight Digital і StarLight Digital 
Sales — і таким чином зосередили в одному місці всю експертизу з 
поширення сигналу і монетизації неефірних доходів», — повідомляє 
директор дивізіону Digital & Pay TV Юлія Трибушна. Крім того, вона 
стверджує, що «інтернет-бізнес у SLM прибутковий з 2015-го. Ми-
нулого року доходи від Digital і PayTV становили 10% від загальних 
доходів групи, а протягом трьох років їхня мета — збільшити частку 
до 25%». Ще з двох «Телепорталів» — секонд-скріну інтерактивного 
мобільного застосунку і вебсайту — що є відеоагрегаторами всього 
контенту групи, вони збираються до листопада 2019 р. «злити» все 
в єдиний бренд і отримати один продукт — «Телепортал», де будуть 
голосування, обговорення, VOD-бібліотека їх та їхніх партнерів, а 
також прямі ефіри каналів медіагрупи StarLightMedia (SLM). Для 
ефірів і безрекламних VOD з’явиться платний доступ;

 ▶ завдяки колаборації лінійного й інтернет ТБ, PAY-TV, IP-
TV/OTT (за нашими показниками це відповідає 37,4%), зокрема 
впровадженню «Телепорталу», SLM планує змінити місце дистри-
буції каналу, забрати якісний контент з YouTube, наприклад серіал 
«Кріпосна», і розміщувати його тільки за постійною пропискою на 
«Телепорталі». Сторонній контент на «Телепорталі» група SLM го-
това розміщувати за комісійні відсотки.

 ▶ «Сьогодні 90% перегляду нашого контенту в інтернеті при-
носить YouTube. Але доходи від монетизації нашого контенту на 
YouTube становлять близько 45% наших доходів від інтернет-рекла-
ми та майже 25% доходів усього дивізіону Digital і PayTV. Для того, 
щоб повернути недоотримані на нашому сайті гроші через розміщен-
ня на YouTube, нам треба 20% переглядів «перегнати» на наші сайти. 
Це виконуване завдання. Тому, викладаючи наш контент на YouTube 
через 48 годин після виходу на ТБ, ми за ці дві доби отримуємо 
ці 20% YouTube-перегляду у себе на сайті. Саме тому ми йдемо з 
YouTube і вважаємо, що так повинні зробити всі виробники якісного 
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контенту в країні», — пояснює креативний та комерційний директор 
дивізіону Віталій Чирков [333]; 

 ▶ маркетизація бізнес-процесів на телебаченні (29,5% відпові-
дей медіаекспертів надали саме цьому чиннику щодо розвитку те-
леіндустрії), зокрема й завдяки маркетинговому підходу до подачі 
потокового відео за запитом (SVоD), завдяки чому можна ділити 
відеоконтент певного фільму чи серіалу на привабливі, «ласі» фраг-
менти для споживачів і демонструвати як промо не тільки на смарт-
фонах, а й у вигляді телеконтенту протягом потрібної ротації. Саме 
так борються за увагу глядачів лідери галузі стрімінгового ТБ, такі, 
як Netflix, HBO і Hulu, адже їхні вебсеріали стали привабливою ре-
кламою для багатьох користувачів інтернету;

The New York Times в огляді ринку стрімінгового ТБ «Велика гон-
ка за лідерство в потоковому телебаченні» вказує на фундаментальну 
мутацію у ДНК телебачення завдяки стрімінговому потоковому відео. 
Це значно розширює горизонти ТБ й надає великої свободи [232];

 ▶ завдяки прискоренню інформаційних процесів (77,8% опи-
таних медіаекспертів обрали цей чинник цифрового маркетингу 4.0) 
інтенсивніше працює модель маркетизації бізнес-процесів. 

Поява цифрових платформ потокового відео за запитом (SVоD) 
поділила 24-годинний день на нескінченні можливості. І тепер успіх 
потокового шоу залежить не від того, скільки людей його дивляться, 
а від того, скільки передплат воно приносить. Мета таких потокових 
сервісів, як Netflix, у тому, щоб стимулювати серфінг каналами все-
редині самого сервісу і щоб глядач і не думав іти. Джон Стенкі, який 
очолив парасолькову компанію WarnerMedia, оголосив нові умови 
ведення бізнесу й монетизації уваги глядачів завдяки прискоренню: 
«Якщо раніше лік часу, витраченого користувачем на продукт, йшов 
на години на тиждень і місяць, то зараз він йде на дні, — Ви конку-
руєте з пристроями, які перебувають у руках людей і захоплюють 
їхню увагу кожні 15 хвилин». Він хотів підвищити час перегляду, щоб 
генерувати більше даних про звички користувачів, щоб на їх підставі 
створювати ще прибутковіші моделі реклами та передплати [232].

Українські компанії теж почали створювати й використовувати 
вебсеріали для привернення уваги користувачів в інтернеті й таким 
чином монетизувати контент завдяки інвестиціям у фірмові веб-серіа-
ли. Таким чином працює вектор маркетингу 4.0 щодо використання 
різноманітних цифрових технологій, засобів комунікацій і просуван-
ня (55,2% відповідей медіаекспертів), а також прискорення розвитку 
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маркетингових технологій комунікацій та просування (49,5% опита-
них експертів).

Так, Київстар зняв власний вебсеріал «Київська зірка», операто-
рам багатоканальної мережі, провайдеру програмних послуг «Воля» 
й компанії COMFY вдалося запустити вебсеріали «Волею випадку» й 
«Зірка», телеканал «1+1» теж постійно висловлює бажання виготов-
ляти контент для діджитал майданчиків. Такі короткі діджитал історії 
(від 6 до 20 хв) дають більше свободи глядачеві, не прив’язують його 
до програмної лінійки певного телеканалу, дають можливість нативно 
інтегрувати бренд і рекламу для монетизації контенту [415]. 

Таким чином, просуваючи контент для працівників своїх компаній 
в рамках підвищення брендових складників завдяки моделі B2B й про-
демонструвавши створені вебсеріали ширшій аудиторії, фірми завдяки 
задіяним комунікаціям із партнерами почали грати на іншому полі — 
B2C. Ці брендові організації не взялися до власного медіавиробництва, а 
запросили медіапартнерів і отримали ефективні результати колаборації. 
Завдяки цій конвергенції з цифровими платформами (50,5% опитаних 
медіаекспертів), компанії розширили брендову полицю й навіть отрима-
ли незаплановану монетизацію контенту. Крім того, за допомогою різ-
них інструментів для вимірювання показників ефективності, таких як 
KPI (Key Performance Indicators — ключовий показник ефективності) 
та NPS (Net Promoter Score — індекс підтримки споживача), телеком-
панії можуть оцінювати свої можливості й переваги на медіаринку, а 
також ступінь лояльності споживачів до їхнього контенту.

Використання різноманітних цифрових технологій, засобів ко-
мунікацій і просування, що відповідає 55,2% опитаних медіаекс-
пертів, сприяє капіталізації бізнес-процесів телеіндустрії.

Нині конкурентною стратегією багатьох західних медіакомпаній є 
запровадження власних IT-розробок. Українська телекомпанія «1+1» 
заявляє про запуск повноцінного R&D-центру й повідомляє про ба-
жання стати data driven software компанією. Інші провідні телеканали, 
зокрема й StarLightMedia, поки що віддають повноваження аутсорсин-
говим компаніям щодо розвитку мобільних застосунків і плеєрів, що 
присутні на сайтах їхніх холдингів. Хоча «Новий канал» нині працює 
над впровадженням нового спеціального контенту для digital — як 
короткого метра, так і ексклюзивних серіалів, фільмів, шоу [333]. 

Телеканал «Україна» та його діджитал команда активно розвива-
ють цифрові майданчики, наповнюють їх ексклюзивним та якісним 
контентом. Першим кроком такого вдосконалення стало переймену-
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вання сторінки в соціальній мережі Facebook із «TVій серіал» на 
«Серіали України». Таким чином, вони вважають стане зручніше 
знайти свій улюблений серіал та бути в курсі серіальних новинок те-
леканалу, який є лідером кіно-серіального виробництва серед україн-
ських телекомпаній [105].

Помітною конкурентною перевагою на медіаринку сьогодні є не про-
сто колаборація лінійного й інтернет ТБ, використання різноманітних 
цифрових технологій, засобів комунікацій і просування, а й інтенсифіка-
ція дистрибуції завдяки закордонним інвестиціям. «Сьогодні весь контент 
SLM на рік — це 5 млрд переглядів на YouTube, з них українців — 
1–1,5 млрд. Тому, кажучи, що ми йдемо з YouTube, ми маємо на увазі 
геоблокування для України. Це чиста математика. Ціна кліка за кордо-
ном дійсно інша: якщо у нас у середньому десь не більш як 80 центів за 
1000 переглядів відео, то середня ціна для регіону СНД — 120 центів. 
В Україні на своїх сайтах ми заробляємо більше, ніж на YouTube. А на 
закордонних переглядах на YouTube навпаки… До кінця минулого року 
абсолютним лідером з переглядів на YouTube було «Дизель Шоу». Най-
більше наші відео дивляться в СНД. І тут РФ на першому місці, оскільки 
за розміром це велика країна і її жителям зрозуміла мова контенту…Із 
західних країн — Німеччина, США, Ізраїль і всі, де є наша діаспора. 
У нас був якийсь аномальний перегляд «Танцюють всі!» в Індії. Але з 
«Танцями» легше, тому що у відео немає слів. Шкода, що ціна за 1000 
переглядів там дорівнює українській», — пояснює креативний та комер-
ційний директор дивізіону SLM Віталій Чирков [333]. 

Бюджет уваги споживачів все інтенсивніше поповнюється інтер-
нет-контентом, що не прив’язаний до телевізійного запрограмованого 
перегляду. Незапрограмований контент, потокове поширення інфор-
мації в режимі нон-стоп, інтерактив, доступність споживання на різ-
них майданчиках, зокрема мобільних девайсах, надають мобільності, 
оперативності, великих конкурентних переваг вебу. Проте відеокон-
тент, який є очевидним якісним активом телебачення, має великі 
перспективи для подальшого розвитку інтернет-контенту. Адже оче-
видно, що жодна публікація у вебпросторі не відбувається без відео. 
Тому колаборація двох потужних гравців медіаринку завдяки кро-
смедійному функціоналу здатна реалізувати нові амбіції обох плат-
форм і надати їм нові конкурентні переваги у боротьбі за споживача. 

Кросплатформні проєкти такі, як семплінг, кобрендинг, медіа-
баїнг, PayWall, b2b, b2c партнерство, трансмедійні технології ста-
ють ефективними інструментами конвертації теле- й онлайн-контенту 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
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в прибуток завдяки інтеграції партнерських взаємовідносин. Нова 
парадигма використання конкурентних переваг щодо конкуренції 
брендів подібності товарів дозволить впроваджувати нові параметри 
основних характеристик бренда. Важливими показниками конкурент-
них переваг для споживачів служитимуть не тільки висока якість, 
репутація, користь, унікальність, а й економічність товарів, трендові 
характеристики й відчуття бренда.

Отже, впровадження нових алгоритмів функціонування україн-
ського медіабізнесу, нові орієнтири кросмедійного цифрового медіа-
простору, партнерські стосунки багатьох учасників медіаринку є на-
гальною потребою сьогодення, яка здатна монетизувати телевізійний 
та інтернет-контент. Проте не слід забувати, що тісна колаборація 
медіабаєрів із телекомпаніями зі стійкими брендами на зразок першої 
рейтингової шістки (1+1, Інтер, Україна, ICTV, СТБ, Новий канал) 
здатні розмивати бренд.

Висновки до розділу 4

Телевиробникам цифрової доби слід знаходити ефективні важелі 
для виробництва товарів відповідно до налагоджених бізнес-про-
цесів, що складаються з проектування, виробництва, вивчення рин-
ку, доставки товару, пост-виробничого обслуговування, маркетинго-
вих стратегій стосунків для повного задоволення потреб споживачів. 
Ступінь задоволення споживачів покупкою визначається співвідно-
шенням їхніх очікувань, витрат і реальних якостей продукту. Вра-
ховуючи прагнення покупця до збільшення цінності товару, який він 
купує, і до зменшення його загальних витрат, виробникам необхідно 
слідувати цим правилам і, залежно від ситуації, правильно й вчасно 
застосовувати ту чи іншу менеджерську стратегію стосунків (relations 
strategy). Для цього необхідно максимізувати цінності продуктів, що 
купують споживачі, не тільки завдяки застосуванню інноваційних 
підходів і технологій, але й за рахунок якості товарів.

Ключовими позиціями в сучасних умовах, що розвиваються й змі-
нюються, є партнерська і відповідальна стратегії стосунків, завдяки 
яким ефективно здійснюється фідбековий зв’язок зі споживачем і 
зростає відповідальність виробників за якісні показники продукції.

Ми пропонуємо маркетингові ресурси, запропоновані Ф. Кот-
лером, назвати парадигмою менеджерських рішень щодо стратегій 
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стосунків (relations strategy). Адже остаточне рішення щодо застосу-
вання ресурсів маркетингу стосунків на практиці залишається за ме-
неджерами компанії. А значить, це не стільки маркетингові, скільки 
менеджерські рішення з приводу стратегій стосунків споживачів із 
виробниками.

Наскільки обіцянки компанії збігаються з ефективними особли-
востями товару, визначається вартістю активів товару з усіма брен-
довими і небрендовими характеристиками, правильно вибудованими 
стратегіями просування і системою маркетингових комунікацій зі 
споживачами. Якісний показник товарів і послуг в умовах гібрид-
них інформаційних війн необхідно підвищити багаторазово. Це, в 
свою чергу, призведе будь-яку медіаструктуру до монетизації вироб-
ництва і зростання кредиту довіри аудиторії до продуктів і послуг 
ЗМІ, який останніми роками за даними наших та інших міжгалузе-
вих досліджень знижується. Кінцева думка споживачів телеринку 
щодо ціннісних мотивацій буде сформована й задоволена, зокрема, й 
завдяки впровадженню інтерактивних технологій.

У прийнятті інноваційних рішень регулювання механізмів медіа-
ринку топменеджменту слід користуватися сучасними інструментами 
дослідження аудиторії з точки зору галузевої конвергенції, гібридної 
економіки, таргетингу, кастомізації виробництва. Кастомізація надає 
можливостей адаптувати масовий продукт під конкретного спожи-
вача. З одного боку — це позитивні, вкрай необхідні зрушення для 
постійно зайнятої людини XXI століття, яка зможе підлаштувати 
інфор маційний і розважальний простір відповідно до власних індиві-
дуальних уподобань. З другого, така ситуація може стати викликом 
для багатьох медіа й телекомпаній, адже це потребуватиме набагато 
більше зусиль штатних чи найнятих працівників. 

Класичні аспекти таргетування аудиторії (за віком, статтю, упо-
добаннями) нині можуть не відбутися з різних причин. Медіаком-
панії можуть правильно обрати цільовий ринок, але зазнати невдачі 
в ідентифікації потреб клієнтів. Справжні мотивації й потреби спо-
живачів визначити не завжди легко. Тим паче, шо іноді вони самі 
повністю не усвідомлюють своїх бажань: деякі з них «грають роль», 
одягають маску й віддають перевагу тому товару, який у тренді нині, 
а не серед їхніх споживацьких мотивацій, другі — часто не в змозі 
визначитися в виборі товару. Для таргетингу аудиторії слід опи-
ратися на теорії поколінь, враховувати комбінації всіх можливих 
варіантів досліджень мотиваційних переваг. Найпередовіші компанії 
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використовують віртуальну реальність для розробки і тестування но-
вих продуктів, а також реклами, просування і продажу вже готових 
товарів. Це приклад застосування креативного маркетингу, що іден-
тифікує й таргетизує потреби клієнта, котрі ще не сформульовані 
споживачами.

Менеджерам і виробникам медіапродукції пропонуються страте-
гічні дії щодо комплексного підходу і нової парадигми управління, 
що сприятиме оптимізації процесу медіа, ефективності мотиваційних 
переваг аудиторії, рентабельності й монетизації контенту з ураху-
ванням специфіки вітчизняної медіаіндустрії. Стратегічні дії поляга-
ють у ринковій орієнтації, що передбачає проведення реорганізації 
курсу з товарної лінії на модель з обраним сегментом ринку; гло-
балізації й локалізації завдяки переходу від локальних медіаринків 
до глобальної діяльності на основі універсальності, конвергентності; 
децентралізації, що полягає в зміні системи управління, в якій всі 
рішення приймалися тільки топменеджментом, на ініціативніший 
інтерпренерський метод керівництва — кастомізації виробництва; 
реінжинірингу відповідно до кардинальної реорганізації функціо-
нальних відділів медіа структур, кожен із яких керуватиметься муль-
тидисциплінарною командою; бенчмаркінгу, що передбачає перехід 
від самовдосконалення компанії до моніторингу й адаптації досві-
ду світових лідерів в інших галузях; аутсорсингу завдяки передачі 
підприємством певних бізнес-процесів чи виробничих функцій на 
обслуговування іншій компанії, що спеціалізується в певній галузі.

Задля отримання достовірних даних щодо мотиваційних переваг 
української аудиторії нами було проведено опитування в 2017 р. й 
отримано порівняльну характеристику кількісної оцінки пропозицій 
телевізійних та інтернет-товарів. Раніше чотири години споживаць-
кого контенту всіх ЗМІ належало телебаченню, тепер ця ніша затре-
бувана користувачами інтернет-ресурсів (34,6%). Час активного спо-
живання телевізійного контенту скоротився вдвічі: майже половина 
респондентів (46,8%) переглядають ТБ менше двох годин на добу. 
Лише 16,9% глядачів споживають телересурс чотири години, що 
майже збігається з іншими пріоритетами (15,5%), тобто реципієнти 
переглядають можливо й телевізійний контент, але через інтернет. 
Достатньо великий відсоток користувачів інтернету (14,8%) відда-
ють перевагу восьмигодинному споживанню. Це свідчить про те, що 
незабаром український споживач перебуватиме вісім годин в мережі 
й споживатиме телевізійний контент у такий спосіб.
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Нині більшість засобів масової інформації знайшли своє місце в 
інтернеті й досить успішно там функціонують. Мережеві медіа впев-
нено відбирають першість у традиційних ЗМІ. І цю першість їм від-
дає сама аудиторія, яка все частіше споживає інтернет-контент і стає 
господарем на сайтах улюблених мережевих медіа. Що нині насам-
перед потребує телевізійна аудиторія? За нашими дослідженнями 
бачимо, що споживачам не вистачає, насамперед, культурологічних 
(25,3%), документальних (22.8%) і дитячих телепродуктів (18%). Ці 
цифри свідчать про розвиток нації й піклування про підростаюче 
покоління. Збільшення дитячих телепрограм, документальних теле-
продуктів, заснованих на реальних фактах, сприятимуть підвищенню 
рівня освіченості аудиторії. 

Але є тенденція «вигорання», несприйняття аудиторією аналітич-
них програм (9,5%) на тлі того, що розважальний контент залишаєть-
ся в пріоритеті (17,7%). Тому виробникам телеконтенту та їхнім 
керівникам слід дбати про створення якісних аналітичних продуктів, 
адже це допомагало б українцям розбиратися в багатьох злободенних 
питаннях і не дозволяло б втрачати довіру до українських медіа.

Рекламні слоти на ТБ є завеликими, тому 69,1% реципієнтів хочуть спо-
живати рекламу менше 5 хвилин. Невеликий відсоток (0,4%) вважає, що 
рекламна пауза на ТБ може тривати й 15 хвилин, ймовірно, це та частина 
аудиторії, яка належить до менеджерів медіагалузі. В інтернеті рекламу 
бажають бачити (72,1%) не більше 30 секунд, а 20,6% обрали інше, віро-
гідно, тому що вони хотіли б споживати реклами менше, ніж 30 секунд.

Уподобання глядачів щодо привабливості телеканалів визначили-
ся в інший спосіб стосовно загальноприйнятої рейтинговості за піпл-
метровими вимірюваннями. Відносно великий відсоток реципієнтів 
обрали «інше» (майже 15%). Це передбачає інші мотивації глядачів, 
які, найімовірніше, споживають нішевий контент, а не загальнона-
ціональний. Це свідчить про те, що одних піплметрових досліджень 
замало для ранжування телемовців за рейтингом популярності. Необ-
хідно активніше впроваджувати інші види маркетингових досліджень 
для більшої об’єктивності даних.

Завдяки детальному вивченню та узагальненню багатьох теоретич-
них і технологічних аспектів щодо відмінностей інтернет-телебачен-
ня і традиційного ТБ, щоб врахувати всі плюси, мінуси, переваги й 
недоліки обох систем та для цілісності дорожної бізнес-карти нами 
запропонована класифікація відмінностей інтернет-телебачення і тра-
диційного ТБ, що відображена у порівняльній таблиці.
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Механізми монетизації телепідприємства, перспектив споживання й 
інтеграції телеконтенту до інтернету, переваг споживання аудиторією різ-
номанітних відеосервісів, відеохостингів, інтернет-мотивацій, готовності 
аудиторії до цифровізації, нового способу життя в цілому нам вдалося 
з’ясувати завдяки проведеним кількісним дослідженням у 2019 р. на ос-
нові вибіркових методів: медіа- та інтернет-переваг споживачів контенту, 
а також дослідження медіаекспертів щодо перспектив телевізійної галузі.

У результаті дослідження отримано порівняльну характеристику 
кількісної оцінки пропозицій телевізійних та інтернет-товарів. На 
інтернет-ресурси (в т.ч. соціальні мережі) українські користувачі 
витрачають 3—5 годин на добу, майже 60% (59,9%). Раніше цей 
слот часу належав телеглядачам. Одну чи дві години на добу ін-
тернет-користувачі й телеглядачі використовують поки що на ко-
ристь телеконтенту — 31% : 46,8%, але цифрове співвідношення 
демонструє тенденції до урівноваження цих показників. Цифри 
свідчать про привабливість інтернету завдяки зручному юзабіліті 
сайтів, інтуїтивно-легкому доступу до великої кількості ресурсів, 
банків даних тощо. Це надає інтернету великих конкурентних пере-
ваг порівняно з телеконтентом, тому українці готові витрачати свій 
найголовніший ресурс — вільний час — на  інтернет. Це відбуваєть-
ся завдяки конвергенції медіа з економікою вільного часу. 

Тому телевиробникам і менеджерам слід нарощувати потенціал 
присутності в інтернеті завдяки створенню додатків для смартфонів, 
семплінговим процесам використання YouTube каналу, ширшій ін-
теграції з відеосервісами. Цифри наших досліджень є прямим дока-
зом цих тверджень. Можемо спостерігати за дуже високими показ-
никами використання мобільних телефонів чи смартфонів для того, 
щоб зайти в інтернет (89,4%); YouTube є найпопулярнішим відео-
хостингом серед української аудиторії (98,3%). Для пере гля ду теле-
бачення в інтернеті глядачі користуються переважно відеосервісом 
Megogo (26,9%), ресурси інших відеосервісів на зразок oll.tv, ланет.
tv, КиївстарGo.tv та подібні поки що не є дуже популярними серед 
українського населення, проте, на нашу думку, це пи тання часу.

Телевиробникам слід потужніше впроваджувати кастомізацію те-
левиробництва, адже 48% респондентів 1—2 години свого вільного 
часу вже віддають YouTube контенту. Ця цифра є викликом для 
виробників телеконтенту, оскільки обидві платформи — телебачен-
ня й YouTube — використовують відеоконтент. А це значить, що 
крім лінійної конкуренції телеканалам слід навчитися конкурувати 



379

нелінійно, тобто з іншими платформами, по-перше, а по-друге, не-
обхідно пропонувати глядачам кастомізований контент. 

Для покращення бізнес-процесів завдяки кастомізації й тарге-
туванню телеменеджерам потрібно звернути увагу на пріоритети 
українців щодо перегляду онлайн. Їхні уподобання дуже різняться, 
хоча позитивною тенденцією для телебачення є перегляд загально-
національних мовців із цифрою 60,2%. Щоб не втрачати ці позиції, 
слід звернути увагу на те, що багато споживачів обрали щось інше 
(23,6%), тобто індивідуальний контент, а це демонструє необхідність 
впровадження таргетування й кастомізації в телевиробництво.

Темами, що цікавлять українське населення теж мають опікуватися 
топ-менеджери, щоб урівноважувати попит з пропозицією. Позитив-
но, що теми мистецтва, культури починають стримувати заполітизо-
ваність суспільства — 45,5% : 38,8% (відповідно політика:культу-
ра). Те, що поради готові споживати 38,8%; проблемами суспільства 
опікується 36,6%; новітні технології з наукою цікавлять 30,6% покуп-
ців, свідчить про новий виток розвитку суспільства, коли змінюються 
життєві орієнтири українських споживачів. Зацікавленість економіч-
ними й екологічними темами та небайдужість української нації до 
світових проблем, викликів демонструють цифри тем спорту (28,6%), 
економіки (18,3%) й екології (14,4%), що розподілилися у порядку 
зменшення, але з високими відсотками. 

Топменеджерам потрібно звернути увагу на потужну інтеграцію 
респондентів із соціальними мережами. Українці найчастіше отриму-
ють інформацію із соціальних мереж — 63,10%, найпопулярнішими 
вважають Instagram (56,1%), Facebook (48,7%), Telegram (45,7%). 
Українські телеканали продовжують інформувати споживачів і до-
тепер, але утримують другу позицію — 51, 9%. Третє місце в рей-
тингу щодо мотиваційних переваг знову належить українським інтер-
нет-ЗМІ (22,2%). Це говорить про те, що глядачі бажають споживати 
контент із ненав’язливою програмою перегляду й бути інтерактивни-
ми учасниками інформаційного простору. Але є загрозлива тенденція 
щодо поширення неправдивої фейкової інформації завдяки соціаль-
ним мережам у телеіндустрії та інших видах медіа.

Вдалося з’ясувати, чому соцмережі є пріоритетними для респон-
дентів. Накопичення інформації з різних джерел в одному місці ста-
ло вирішальним чинником (59%), одразу можна поділитися новина-
ми з друзями (40%), оперативність соцмереж є вищою за традиційні 
медіа, впевнені 33,9% респондентів. Питання довіри до соцмереж 
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споживачі оцінили в 12,4%. Як бачимо, телересурси «просідають» в 
оперативності інформації й дискретності споживання.

Важливою інформацією для телемовців є майданчики для пере-
гляду прямого ефіру телеканалів в інтернеті. Найчастіше українські 
споживачі користуються сайтами телемовців (45 %), на другому міс-
ці  OTT-сайти — 10,8%, на третьому — мобільні додатки — 9,5 %. 
Найпопулярнішим є мультимедійний контент (68,1%), неочікувано 
на другому місці опинився текстовий контент (26,6%), відеоконтент 
становить 23,9%, аудіоконтент набрав 7,4%. Очевидно це пов’ язано 
з тим, що глядачеві був запропонований мультимедійний чинник, а 
відео є складником мультимедійного контенту.

Менші за розміром гаджети, в яких вміщується й зберігається 
вся необхідна сучаснику інформація, стрімко стають популярніши-
ми, тому 72,5% реципієнтів користуються смарфоном не тільки поза 
межами дому, але й вдома (35,8%). Ноутбуки вдома потрібні 40,6% 
опитаних.  

Монетизація телеканалів завдяки рекламі, що розташована на 
інтернет-майданчиках, можлива завдяки 12,3% реципієнтів, які не 
відключають її. Менеджерам та маркетологам потрібно заоохотити 
споживати цей продукт не тільки на інтернет-сайтах телеканалів, 
YouTube, а й на телеканалах. Багатьох реклама дратує: 31% — від-
ключає інколи, а 58% респондентів завжди відключають рекламу, 
коли споживають її в інтернеті. 

Найпопулярнішими видами виявились контекстна реклама 
(34,10%), тому що вона не дратує й відповідає контексту, нативна 
(31,10 %), соціальна (22,8%). Наші дослідження співмірні із даними 
Міжнародної Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ). За їхні-
ми прогнозами digital медіареклама у 2019—2020 рр. зросте майже 
вдвічі — з 17% до 50%, порівняно з 2018 р.

Найдоцільнішим типом реклами вважають відеорекламу (59,6%), 
як не дивно, але банерна посіла друге місце 23,6%, текстова — 
третє 16%. Для порівняння, як бачимо з досліджень Міжнародної 
Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ), позиції традиційних 
ЗМІ переважно знижуються, окрім радіо, яке навпаки, окреслює 
тенденції зростання — з 20% у 2018 р. до 24% у 2019 р. реклама на 
телебаченні поступово, але втрачає позиції — з 26% у 2018 р. — до 
24% у 2019 р. Рекламувати в пресі стає теж дедалі невигідніше, 
показники стрімко знижуються — з 18,9% у 2018 р. проти 14,4% у 
2019 р.
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Ці цифри говорять про те, що менеджерам ТБ слід обрати найопти-
мальніший тип реклами (відео), яка б не дратувала (контекстна), була 
цікавою, корисною, доцільною і саме її пропонувати рекламодавцям. 
Особливу увагу телемовцям слід звернути на потенційних споживачів, 
які можуть в майбутньому перерозподілити ресурс свого вільного часу 
й віддати перевагу рекламі. Це ті, в кого немає чи не вистачає часу на 
перегляд 29,9%. Інших реклама дратує, тому що нав’ язується неціка-
вий контент (57,9%), відволікає увагу на другорядне (48,4%).

Для менеджерів необхідною є інформація щодо монетизації біз-
нес-процесів. З’ясувалося, що користувачі не готові платити за ін-
тернет-контент (42,10%). 36,40% згодні платно споживати перегляд 
у мережі фільмів/серіалів, 23,40% готові платити за мотиваційні 
майстер-класи та новітні технології, освіту (22,40%). Те, що біль-
шість респондентів не готові платити за контент в інтернеті, є, воче-
видь, відголосками того, що нині переважна більшість піратського 
контенту, що споживається користувачами, є безкоштовним. Досить 
високі показники фільмів/серіалів, мотиваційних програм, освіти та 
новітніх технологій свідчать про те, що українці готові розвиватися 
й відкриті для отримання нових знань, а, отже працює конвергенція 
медіа з економікою знань. Це сприятиме розвитку телеіндустрії, адже 
весь перерахований арсенал медіапродуктів можна виготовляти як 
відеоконтент для різних медійних платформ.

Європейський медіаринок потужніше українського інтегрується в 
інтернет і проводить політику колаборації щодо створення спільних 
ОТТ-платформ для того, щоб протистояти експансії потужних грав-
ців на кшталт Google, Netflix. Оскільки молодь все частіше споживає 
контент в інтернеті і знає англійську мову, це дозволяє таким ком-
паніям ефективно просувати свої товари на нові медіаринки, зокре-
ма, й у Східну Європу. Це виклики для нашої телеіндустрії, адже 
потрібно бути конкурентоздатним не тільки в телесередовищі, а й в 
інтернет-просторі. Тому чим швидше на ці тенденції звернуть увагу 
топменеджери українських каналів, тим краще.

Отримані результати завдяки нашому опитуванню медіаекспертів 
виявили наріжні проблеми телепідприємств щодо проблемних питань 
програмної, маркетингової політики, монетизації бізнес-процесів, 
цифровізації, налагодження комунікації зі споживачами, подальшого 
розвитку телеіндустрії.

З’ясували, що ключовими чинниками розвитку телеіндустрії сьо-
годні є технологічна інноваційність (54,2%) й конвергенція з цифрови-
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ми платформами (50,5%). Вагому роль відіграють кросплатформність 
комунікацій (39,5%), колаборація лінійного й інтернет-телебачення 
(37,4%), цифровізація телеефіру (31,3%), маркетизація бізнес-про-
цесів (29,5%). Незначний відсоток медіаексперти віддали подальшо-
му розвитку економіки знань (7,4%). Наведені приклади українських 
мовців щодо втілення цих тенденцій в бізнес-процеси телевиробни-
цтва і налагодження зв’зків з інтернетом, колаборації лінійного й 
інтернет ТБ, технологічній інноваційності, конвергенції з цифрови-
ми платформами, кросплатформності комунікацій, маркетизації біз-
нес-процесів свідчать про цілісність розвитку українського телеба-
чення, завдяки якому вони почали диверсифікувати прибутки. 

Незважаючи на поступове впровадження українськими телемовця-
ми таких бізнес-моделей, як семплінг, кобрендинг, медіабаїнг, різні 
види пейволу, трансмедійні технології, українські медіаексперти 
віддали перевагу рекламі (70,6%), яка, на їхню думку, сприятиме 
конверсії телеконтенту. Решті моделей монетизації медіаексперти 
віддали переваги майже порівну. B2B та B2C — 24,2%, медіабаїнг — 
23,7%, кросплатформність і краудфандинг — 20,10%, трансмедійні 
технології — 14,4%, кобрендинг — 13,4%, різні види пейволу — 
11,3%, а семплінг набрав 6,7%. Ці цифри вказують на еволюційний 
розвиток телегалузі, що є позитивною тенденцією. 

Підтверджують думки наших медіаекспертів аналітики-практики, 
які прогнозують зростання у 2021 р. доходів операторів до 9,254 
млрд грн, а відрахування за контент складуть близько 26% (або 2,420 
млрд грн). Проникнення PAY-TV теж поступово збільшуватиметься 
й із «38% у 2015 р. зросте до 59% у 2021 р.». Також поступово має 
збільшитися ціна контенту. Ці цифри майже повністю корелюють 
з нашими опитуаннями медіаекспертів щодо колаборації виробників 
медіапродукції з операторами, провайдерами, постачальниками по-
слуг, сейлерами. Співпраця може принести дивіденди телепідприєм-
ству в 34%.

Серйозну конкуренцію лінійному телебаченню, за даними опи-
тування, можуть скласти відеохостинги на зразок YouTube та ін. 
(76,7%), платформи цифрової дистрибуції (57,5%), інтернет-ЗМІ 
(35,2%), технології ОТТ, (26,4%). Тому кожному телеканалу, хол-
дингу слід визначитись, з якими цифровимим платформами, відео-
сервісами, відеохостингами, інтернет-ЗМІ їм краще налагодити пар-
тнерські стосунки, щоб працювати консолідовано, на взаємовигідних 
умовах, забезпечуючи прибуток обом сторонам.
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Зниження якості телепродуктів (60,2%) та посилення тенденцій 
перетікання аудиторії в інтернет (58,2%) є найвагомішими чинниками 
втрати потенційного телеглядача, що може негативно відобразитись 
на монетизації контенту. Інтерактивність, що забезпечує зворотний 
зв’язок зі споживачем (74,2%), й таргетинг аудиторії (55,2%) сприя-
тимуть приросту аудиторії ТБ. Ці цифри вказують на реальні реперні 
точки, що повідомляють новітні перспективні напрями руху телеін-
дустрії. Вони можуть стати або перешкодою для розвитку медіапід-
приємств, або мотиваторами прогресу.

Нам вдалося окреслити перспективи телегалузі завдяки еволюцій-
ним етапам маркетингу під впливом технологічної революції. 76,6% 
медіаекспертів розвиток телеіндустрії вбачають у споживачах, це від-
повідає маркетингу 2.0. У майбутнє комунікацій на базі цифрових 
технологій (маркетинг 4.0), експерти вірять на 21,4%. На продукт, 
як головний чинник виробництва й прибутку, готові орієнтуватися 
19,8% (маркетинг 1.0.). Ми пропонуємо підкорегувати еволюційні 
аспекти розвитку маркетингу і вважаємо, що відмінність цих чин-
ників у пасивності чи активності споживача, тобто головною сполуч-
ною ланкою є споживач, а не комунікації (комунікації без споживача 
не існують). Таким чином, маркетинг 4.0 — це орієнтація на спо-
живача, який зацікавлений в якісному кастомізованому продукті, а 
значить орієнтується на бренд обраних ним медіакомпаній, а також 
комунікації на базі цифрових технологій. 

Конкурентні переваги телеканали можуть реалізовувати завдяки 
прискоренню інформаційних процесів — 77,8%, використанню різно-
манітних цифрових технологій, засобів комунікацій і просування — 
55,2 %, прискоренню розвитку маркетингових технологій комунікацій 
та просування, формування не просто лояльності, а емоційної при-
хильності до бренду — 49,5%, перетворенню людини зі звичайного 
споживача на ефективний канал просування — 37,6%. Українські те-
лекомпанії, до речі, для просування вебсеріалів вже використовують 
блогерів як один із каналів просування. Покращення якості проєктів 
(75,4%) сприятиме поліпшенню інформаційної політики українських 
медіакомпаній, які мовлять на зарубіжні країни.

Одним із найважливіших базових активів медіапідприємств сьо-
годні є емоційний капітал, і саме так вважають і українські експерти 
(44,7%), хоча матеріальним ресурсам вони віддали перевагу з біль-
шим показником — 58,4%. Нематеріальні ресурси, зокрема, й ділова 
репутація (гудвіл), брендові чинники займають третю позицію, але 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТЕЛЕГАЛУЗІ
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з високим відсотком 32,6%. Це демонструє неготовність українських 
менеджерів до нових трендів монетизації бізнес-процесів, що може 
призвести до невиправданої втрати медіапереваг.

Отже, завдяки опитуванням медіаекспертів ми маємо підтверджен-
ня щодо втілення українськими телемовцями нових агрегацій дивер-
сифікації прибутків, що сприяє динамічному розвитку телеіндустрії.

Переваги інтернет-телебачення полягають у тому, що відеоконтент 
поширюється по всьому світі у режимі 24/7. Це дозволяє споживачам 
бути інтерактивними, у потоці, миттєво реагувати на контент. Проте 
глобальність не означає створення медіапродуктів для будь-кого, на-
впаки, телеканалам слід детальніше таргетувати аудиторію, цільово 
втілювати нативну, контекстну рекламу на свої сайти, платформи для 
кращого залучення рекламодавців. Всі ці зміни впливають на впровад-
ження нових алгоритмів стратегічного планування управління фінан-
сами відповідно до інтенсивних змін маркетингового середовища. Це 
стосується великого діапазону аспектів: від реалізації нових посад на 
медіапідприємстві до розширення технологічних потужностей.

Нові можливості, які надає інтернет для традиційних телевізійних 
гравців медіаринку, можна порівняти з великим простором, в якому 
інфраструктура тільки налагоджується, започатковуються правила 
гри. Провідні рейтингові українські телеканали все активніше вико-
ристовують нові можливості інтернет-простору для залучення нових 
потенційних споживачів, покращення клікабельності контенту завдя-
ки розміщенню реклами, певною мірою боротьби з піратством. 
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Цифрова трансформація, інтеграція телегалузі з інтернет-ресур-
сами, конвергенція, кросмедійність, кросплатформність є трендами, 
завдяки яким сучасне телебачення планує як мінімум вижити і стати 
учасником сучасного медіаринку, а як максимум — відбутися й за-
йняти лідерські позиції. Проблеми трансформаційних процесів те-
левізійної галузі потрапляли в поле зору багатьох як українських, 
так і зарубіжних науковців, зокрема, це стосувалося питань вивчення 
історичних реалій телемовців, становлення та розвитку інформаційно-
го суспільства як теоретичної концепції постіндустріального суспіль-
ства, інформаційно-комп’ютерних технологій, цифровізації контенту, 
перерозподілу медіаринку на основі конвергентних, кросмедійних, 
мультимедійних процесів, підвищення ефективності підприємниць-
кої та інтелектуальної діяльності, удосконалення брендових чинників 
розвитку телепідприємства, інноваційних моделей монетизації вироб-
ничих бізнес-процесів тощо. Однак розрізнена інформація, присутня 
у різноманітних джерелах, з одного боку, сприяла багатьом науко-
вим дискурсам, а з другого — унеможливлювала системний підхід 
теоретичних інноваційних трансформацій телевізійної галузі, що й 
спричинило розбіжності між теоретичними й практичними аспекта-
ми. Це потребувало осмислення, глибокого аналізу й лягло в основу 
вирішення змістового поля гіпотези наукової проблеми.

У роботі комплексно досліджено інноваційні трансформації те-
левізійної галузі, що надало можливості зробити такі висновки:

1. Завдяки комплексному аналізу новітніх викликів та трансфор-
мацій телевізійної галузі з’ясовано, що вона, як складна динамічна 
система, належить до культурних креативних індустрій і має постій-
ний синергійний зв’язок із іншими медійними культурними інду-
стріями, що обумовлені трансформаційними конвергентними проце-
сами цифрової революції. В дискусіях науковців різних медіашкіл і 
напрямів виокремлено теорію комодифікації — наділення аудиторії 
властивостеями товару. Цей концепт відрізняє медіаіндустрію від інших 
галузей завдяки подвоєному характеру ринку ЗМІ, коли медіа одно-
часно виготовляють і товари — контент для споживачів, і послуги 
— організовують доступ рекламодавців до потрібних для них ЦА 
(цільових аудиторій). 
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Системний, соціокомунікативний і компаративний підходи дали 
змогу визначити вектори розвитку й періодизації менеджменту те-
левізійної галузі, що охоплює одразу два складники — телебачен-
ня й менеджмент, де телевізійна галузь окреслює медіасередовище й 
конкретизує напрям другого, а менеджмент є фундаментом, основою 
цих категорій.

Потужний розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій, 
цифровізація ефіру, технології штучного інтелекту, поширення до-
даткової реальності, видозміна великих даних (Big Data) у розумні 
дані (Smart Data), інтеграція телевізійної галузі в інтернет-середо-
вище сприяли детермінації системних зрушень, новітніх викликів та 
впливів медіасередовища на телевізійну галузь.

У роботі проаналізовано становлення і розвиток телевізійної галузі 
в Європейських країнах, зокрема Німеччини, Англії, Франції, Італії, 
Польщі, а також окреслено телемовлення США. Приділена увага те-
лекомпаніям BBC, Deutshe Welle, CNN, Euronews, NBC, Telewizja 
Polska та ін. Проаналізовано зародження, становлення й розвиток 
української телевізійної галузі, зокрема, досліджено розвиток теле-
мовлення різних форм власності, у т.ч. державного підприємства 
«Мультимедійна платформа іномовлення України», НСТУ, приват-
них телемовців. 

З огляду формування новітньої терміносистеми телевізійної га-
лузі завдяки трансформаційним процесам проаналізовано й виявлено 
суперечності у визначенні й класифікації таких понять, як «медіа-
менеджмент», «управління», «менеджмент», «медіапідприємство», 
«традиційні», «нові», «новітні медіа», «реклама» і «промоція», «то-
вар» і «продукт», «телебачення» й «інтернет-телебачення». Запро-
поновано розмежувати й класифікувати ці дефініції відповідно до 
авторського трактування:

 ▶ «медіаменеджмент» — це опосередкований процес управлін-
ня людськими, матеріальними, інформаційними та іншими ресурсами 
відповідно до планування, виробництва та контролю бізнес-процесів 
медіапідприємства з метою досягнення ефективності й прибутковості;

 ▶ найголовніша відмінність термінів «менеджмент» і «управ-
ління» полягає в тому, що людьми, будь-якими процесами чи при-
строями управляти можна опосередковано або безпосередньо. Якщо 
опосередковано — тоді цей процес називатиметься менеджментом, 
адже менеджер опосередковано керує сучасним підприємством, ви-
користовуючи як людські, так і матеріальні, інформаційні та інші 
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ресурси для максимального досягнення мети й отримання прибутку. 
Якщо це робити безпосередьо, то тоді й водій власного авто може 
бути управлінцем власної автівки, а керування автомобілем буде 
управлінням;

 ▶ підприємство, організація чи компанія, що є суб’єктом медіа-
ринку й незалежно від форми власності здійснює діяльність у медій-
ній галузі на правах юридичної особи, є медійним підприємством;

 ▶ все, що є в наявності того чи іншого медіавиробника для 
забезпечення уваги, придбання, споживання і реалізації потреб і 
бажань споживачів є медійним «продуктом». Суттєва відмінність 
продуктів від товарів у тому, що продукти можуть бути створені, 
але пролежати на полиці і не бути затребуваними, тоді як товари 
обов’язково реалізуються на медіаринку. «Товари» — підкріплені 
купівельною спроможністю вироби, що мають бути в упаковці, з ро-
зробленим дизайном, належати до торговельної марки або бути від-
повідним брендом;

 ▶ класифікувати медіа краще за особливостями створення, ви-
готовлення і поширення контенту, тобто «нові» медіа не слід вживати 
в одному синонімічному ряду з «новітніми», адже новими можуть 
бути й «традиційні» медії, й новітні, якщо вони використовують 
сучасні технології. З другого боку, нині всі ЗМІ певною мірою ви-
користовують сучасні технології, відмінність тільки в тому, в яких 
обсягах і пропорціях;

 ▶ «промоція» від «реклами» відрізняється тим, що вона без-
платна; орієнтована на таргетовану ЦА; головна її мета – продати 
товар і монетизувати контент, а не просто ознайомити масову ауди-
торію з товаром; окрім виду, промоція є засобом просування і викли-
кає позитивні емоції без нав’язливого сугестивного впливу реклами;

 ▶ інтернет-телебачення відрізняється від традиційного тим, що 
це новітнє медіа, що має виключно цифровий формат контенту з пе-
редачею IPTV (Internet Protocol) сигналу; інтерактивність може про-
являтися у просьюмерстві, коли користувач стає автором контенту; 
головна роль бізнес-процесу належить споживачам контенту, клієн-
там, а в традиційному — навпаки; відбувається таргетування ЦА для 
персоніфікованого контенту, в традиційному — переважно поділ на 
ПА та ЦА; наявність конвергентності, кросмедійності контенту, а в 
традиційному варіанті — присутня тільки можливість цих чинників; 
інтернет-ТБ має необмежену можливість транслювання і споживання 
потокового відео у часі, просторі, обсязі, форматі комунікацій, тоді 

ВИСНОВКИ
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як традиційне обмежене дискретністю ефіру завдяки запрограмова-
ному перегляду.

2. Доведено, що процес перерозподілу медіаринку на основі кон-
вергентності, кросмедійності, де об’єднуючим елементом виступає 
мультимедійність як нелінійна агрегація контенту, дозволяє гнуч-
ко керувати й поширювати потоки різноманітної інформації, зо-
крема, завдяки кросмедійності (кросплатформності) й об’єднувати 
розрізнені види ЗМІ в єдиний комплекс на основі конвергентності. 
На основі цього трансформуються всі взаємозв’язки між суб’єкта-
ми медіаринку й розвиваються нові інформаційно-комунікаційні й 
бізнес-моделі завдяки колаборації, конвергентності, кросмедійності, 
зокрема, із операторами, провайдерами програмних послуг, телеко-
мунікаційними організаціями, інтернет-ресурсами, традиційними й 
новітніми медіа.

Перерозподіл українського медіаринку відбувається завдяки зро-
станню ролі дистриб’юторів різноманітних платформ, телекомуніка-
ційних підприємств, виробників браузерів і операційних систем, які 
знаходяться між виробниками і користувачами змісту. З одного боку, 
це сприяє новим можливостям, з другого — є вірогідність невід-
повідності якості поширення сигналу, недотримання термінів і квот 
надання послуг тощо. Менеджерам слід звернути увагу на поширен-
ня піратського контенту в інтернеті, де він представлений різноманіт-
ними шляхами. Через колаборацію суб’єктів медіаринку менеджери 
не завжди можуть контролювати контент, тому вони мають бути го-
товими до співпраці з аутсорсинговими компаніями-партнерами для 
захисту своїх прав в мережі.

Кастомізація виробництва, коли телекомпанія здатна адаптува-
ти продукт для конкретного споживача, теж нині переживає стадію 
трансформації за допомогою впровадження мережевої та мульти-
медійної логіки в процес споживання й виготовлення медіапродукції. 
Перерозподіл медіаринку між гравцями ЗМІ відбувається шляхом 
проникнення й захоплення мультимедійністю все більшої частки 
медіапирога. Завдяки інтерактивності, кастомізації аудиторія може 
користуватися телеканалами як вебресурсами, здатна впливати й 
змінювати контент, використовувати телеекран як дисплей тощо. Це 
дозволяє телемовцям надавати аудиторії не тільки контент у вигляді 
різноманітних медіапродуктів, а й послуги, завдяки чому бути конку-
рентоздатними на медіаринку і монетизувати контент.
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Відеоконтент нині є одним із найзатребуваніших медіаресурсів 
цифрової доби. Це надає телемовцям великих конкурентних пере-
ваг за увагу споживачів у медійному просторі, адже сьогодні кожен 
ЗМІ використовує відеоконтент. Це означає, що телемовці, як про-
фесійні виробники відеоконетнту, мають більше компетентностей 
перед недосвідченими блогерами, просьюмерами, користувачами, 
які тільки опановують цей вид контенту, а також є конкурентоздат-
нішими порівняно з іншими працівниками медіагалузі. За нашими 
дослідженнями відеоконтент поступається (23,9%) мультимедійному 
(68,1%), проте, якщо врахувати, що він є складником мультимедій-
ного, тоді переваги респондентів стають очевидними. 

Поглиблювати процес злиття й об’єднання різних видів ЗМІ в 
єдиний інформаційний конгломерат можливо завдяки мультимедій-
ності, що спричинена конвергентністю, кросмедійністю, цифровіза-
цією. Телепродукти потребують постійного підвищення якості, у т.ч. 
й на основі журналістських стандартів мовлення. Українські спожи-
вачі поступово втрачають довіру до ЗМІ, зокрема, й через ці чинни-
ки. За нашими дослідженнями найчастіше довіряють загальнонаціо-
нальним мовцям (43,3%) і соціальним мережам (38,5%), очевидно, 
вважають, що їхня інформація найбільш верифікована. На наше пе-
реконання, телемовцям у гонитві за оперативністю не слід забувати 
про фейковість багатьох матеріалів із соціальних мереж. Українсь-
ким інтернет-ЗМІ й закордонним медіа респонденти довіряють майже 
порівну, відповідно 15,5% і 15,4%. Каналам іномовлення вірять ще 
менше (7,8%), радіо 2,9%. Ця тенденція може бути загрозливою з 
точки зору професійних стандартів журналістики, що мають базува-
тися на основі об’єктивності й достовірності фактів. 

Завдяки проаналізованим і узагальненим джерелам піплметро-
вих досліджень протягом останніх 16 років та статистичним даним 
ресурсу Socialblade вдалося з’ясувати, що відбувається поступове 
перетікання аудиторії в інтернет, зокрема, на відеосервіс YouTube, 
через такі чинники: втомленість споживачів від «токсичних» новин, 
невідповідність якості телепродуктів прогресу новітніх технологій й 
журналістським стандартам, мультимедійності й технологічності ре-
сурсів на телепідприємствах людському чиннику. Відповідно до цьо-
го відбувається гальмування процесів впровадження у виробництво 
новітніх тенденцій через повільність навчання, занадто молодий вік 
менеджменту, якому бракує досвіду, через це знижується якість те-
лепродукції.
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Телевізійникам необхідно враховувати інноваційні переваги ві-
деоконтенту, й завдяки семплінговим інструментам вдало розміщу-
вати його на різних інтернет-майданчиках, у т.ч. сайтах, YouTube, 
соціальних мережах. Тому доцільно екстраполювати термін UX — 
User eXperience — на мультимедійну платформу споживання, адже 
завдяки цьому телекомпанії можуть отримувати зворотний зв’язок 
від користувачів, просьюмерів, забезпечувати віральність контенту, а 
значить, збільшити вірогідність диверсифікації прибутків.

З погляду конвергенції маркетингових комунікацій пропонуєть-
ся модель визначення вартості та ефективності медіа-
бренду. Слід із великої кількості маркетингових комунікацій обра-
ти найдоцільніші для конкретної ситуації. Вони, крім репутаційних 
показників (Goodwill), здатні принести реальний прибуток, якщо 
правильно запланувати просування відповідної кількості рекламних, 
промоповідомлень, PR-компаній, заходів зі стимулювання спожи-
вачів та інших інтегрованих маркетингових комунікацій на основі 
іміджевих характеристик товару, які будуть об’єднанні слоганом. 
Крім цього, необхідно виділити брендові, небрендові чинниики, тем-
пи падіння і зростання прибутків на основі експертних оцінок і до-
сліджень аудиторії за такими показниками, як охоплення, рейтинг, 
частка. 

Отже, впровадження нового функціоналу щодо зрощення й ко-
лаборації українського медібізнесу, нові орієнтири кросмедійного 
цифрового медіапростору, партнерські стосунки багатьох учасників 
медіаринку є нагальною потребою сьогодення, яка здатна монетизу-
вати телевізійний контент.

3. З’ясовано нові бізнес-моделі менеджменту телевізійної галузі 
завдяки детальному аналізу цінностей і мотивацій споживача. Вда-
лося обґрунтувати доцільність використання таких інструментів, як 
таргетинг (англ. target — ціль), що дозволяє виокремлювати, де-
талізувати цільову аудиторію (ЦА), а також емоційний капітал, три-
гери. Щоб ці ресурси стати гарним капіталовкаденням у розвиток 
телегалузі, необхідно звернутися до нейроменеджменту, нейромар-
кетингу, психології, зокрема, звичок і реакцій реципієнтів на певну 
ситуацію чи повідомлення, на те, як вони обробляють інформацію в 
свідомості.

Глобальні трансформаційні тенденції нової цифрової доби, зокре-
ма, розширення території конкуренції ЗМІ за увагу споживачів, дали 
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змогу виокремити інструменти, що застосовують масмедійники для 
моделювання потужних інформаційних потоків, сугестивних реклам-
них упливів на людину. У результаті цього споживачам не вистачає 
резервів пам’яті для обробки масиву інформації, вони відчувають 
тотальну перевтому від цих процесів, що позначається на зменшенні 
уваги до телевізійного контенту. Запропонована модель реклами, 
що структурує сугестивну взаємодію реклами, споживача 
та суспільства. Вектор сугестивності рекламного повідомлення зі 
знаком «+» чи «–» залежатиме від вибору аудиторією відповідного 
чинника. Позитивний аспект відображає вплив реклами на суспільне 
благополуччя й ефективність існування економічних систем. Нега-
тивний полягає в сугестивному впливі на формування в споживачів 
певних уявлень про цінності та стилі життя (компаративність рекла-
ми щодо літератури, музики, церкви, школи тощо), почуття меркан-
тильності, мотиваційних дій щодо придбання шкідливих товарів та 
послуг (тютюн, алкоголь). І перший, і другий чинники є результатом 
сукупного сугестивного впливу реклами як на окремого громадянина, 
так і на суспільство. Де вплив відчувається більше, там і буде пере-
вага, і залежатиме вектор сугестивності рекламного повідомлення.

Крім того, велику дію на споживачів телеконтенту спричиняють 
архетипи, закладені у підсвідомості ще з дитинства (формуються до 
5 років), вони дозволяють у дорослому віці робити вибір і сприймати 
чи ні те, що бачать, чують тощо. Цей висновок нам вдалося зробити 
завдяки проведеному якісному фокус-груповому дослідженню експе-
рименту (300 реципієнтів) стосовно рекламної дії на підсвідомість. 
Завдяки проективній методиці дослідження, а саме — демонстрації 
24 слайдів реклами взуття відомого рекламіста-фотографа Гі Бурдена 
у темпі трьох секунд на один слайд — вдалося з’ясувати неусвідом-
лені реакції аудиторії відповідно до архетипів, середовища, в якому 
вони виросли, рівнів освіченості, духовності, коридору досвіду. В 
цих критеріях і криється відмінність впливу чи невпливу тих чи ін-
ших рекламних повідомлень і, як результат, мотиваційних переваг 
споживачів.

Сучасні телевізійні продукти стануть ефективними й затребува-
ними аудиторією за умов, якщо вони будуть корисними, зручними, 
інтуїтивно зрозумілими, простими і, водночас, привабливими. Для 
цього пропонується нова модель створення кросмедійного 
товару, що має конкурентні переваги, монетизує контент, сприяє 
закріпленню корисних звичок споживачів і слугуватиме зростанню 
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«життєвого циклу клієнта» CLTV. Ця модель відповідає критерію 
зручності у використанні (usability) й дорівнює сумі С=(C1+C2+C3) 
помножених на ID й IR, де C1 – convenience, тобто користь для спо-
живача; C2 — culmination of conflict, кульмінація, що спричинена 
конфліктом; C3 — suspense (саспенс), що здатен конвертуватися в 
catharsis (катарсис). ID — identification (ідентифікація товару) = 
Induction (індукція) + Deduction (дедукція) і IR — interpretation of 
results (інтерпретація результату). Формула підійде для виготовлен-
ня різножанрового мультимедійного контенту, зокрема, інформацій-
них, аналітичних, художньо-публіцистичних чи розважальних про-
дуктів для телебачення, радіо, інтернету, друкованих ЗМІ.

Визначено вектори управління ризиками відповідно до проведе-
ного аналізу різниці між спеціалістами фізичної й розумової праці 
на телепідприємстві. Запропоновано шляхи виходу телекомпаній із 
кризових ситуацій завдяки застосуванню дій кризового менеджмен-
ту, що полягають у наступному: економіка знань стає новим ресурсом 
капіталізації, а це означає, що кожному працівникові як фізичної, 
так і розумової праці на медіапідприємстві потрібно вміти перманент-
но вчитися й перенавчатися; менеджери телеіндустрії мають засвоїти 
змодельовані нами компетенції (уміння, навички) й застосовувати 
запропонований комплекс заходів щодо виходу з кризової ситуації 
відповідно до стратегій саморозвитку, залучення, прогнозування; не-
обхідний перегляд ціннісних компетенцій працівників у колективі, 
зокрема, репозиціонування ролі спеціалістів медійної галузі з верти-
кальної моделі ієрархічних цінностей на горизонтальну. 

Задля оптимізації бізнес-процесів на українських телепідприєм-
ствах пропонується нова точково-спіральна модель управлін-
ня працівників медійної галузі з урахуванням репозиціонування 
і можливості переходу до конвергентної редакції. Вона передбачає 
створення креативних «горизонтальних» груп у колективі, які мати-
муть схожі функції й відповідно до поставлених брифів будуть вико-
нувати бізнес-процеси. Спеціалісти в групах протягом певного часу, 
залежно від кількості людських ресурсів і часу, мінятимуться ролями 
і займатимуться діапазоном професій у групі. Це надасть бізнес-про-
цесам динаміки, імпровізаційності, здорової конкуренції. Керувати-
ме групами і бізнес-процесами мультимедіапродюсер на основі нової 
парадигми знань емоційного капіталу. Модель допоможе у вирішенні 
проблем підвищення продуктивності праці та зниження фінансових 
ризиків стосовно управління людськими ресурсами.
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Виробникам контенту, а також менеджерам вітчизняного теле-
ефіру слід дотримуватись правил журналістської етики й пам’ята-
ти, що коли промовисті деталі переходять у надмірне зловживання 
владою «кіноока», то шокуючі крупні плани поранень, крові, зброї 
можуть нашкодити глядачеві. Пропонується під час кризових ситуа-
цій, що пов’язані із зовнішніми чинниками, такими, як світові кри-
зові явища, зміна політичних сил, вплив геополітичних факторів, 
топменеджерам телеканалів необхідно знаходити зважені рішення не 
за рахунок здешевлення процесу виробництва, у т.ч., й за рахунок 
якості, а застосовувати комплекс заходів з кризового менеджменту: 

 ▶ впровадити поступовий перехід телевізійних редакцій до 
конвергентних ньюзрумів, сприяти появі альтернативних телемовців 
завдяки застосуванню нових технологій; 

 ▶ сприяти запровадженню інновацій щодо розширення навчаль-
ного процесу журналістів на платформі універсальності;

 ▶ забезпечити радикальне перепрограмування умов ведення 
бізнесу задля отримання конкурентних переваг та формування но-
вої моделі монетизації контенту телебачення шляхом дослідження 
купівельно-мотиваційної поведінки споживачів завдяки впроваджен-
ня реінжинірингу як комплексної процедури, що передбачає розроб-
ку інноваційних процесів та застосування кардинальних змін умов 
ведення бізнесу для отримання конкурентних переваг;

 ▶ застосувати етичний аспект у вирішенні питань державної ін-
формаційної безпеки завдяки впровадженню відповідних політичних 
дій Радою національної безпеки й оборони України.

Задля досягнення цілей медіапідприємства щодо усвідомлення своєї 
місії на ринку, визначення стратегічних перспективних планів актуалі-
зовано теоретичні концепти програмної стратегії медіаорганізації щодо 
інтеграції трьох «С». Запропоновано доповнити реалізацію стратегіч-
ного планування завдяки таким чинникам, як виробництво товарів 
(commodity), налагодження контактів (contacts), захоплення ринку 
(capture), контролю діяльності за вертикаллю (сheck of the vertical), 
горизонталлю (check of the horizontal) та фінансових показників 
(check of the financial plan). Для спрощення й стандартизації підходів 
у розробці стратегічного плану слід інтегрувати ці складники в єдиний 
актив таким чином, що для створення стратегічного плану компанії 
необхідно звернутися до аналізу 7 «С» з точки зору 5 «Р». Запропо-
новно створений нами бізнес-план креативного Hub-простору 
HoriZon як зразок бізнес-планування медійного підприємства. 
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Запропоновано новий інструмент дослідження сильних і 
слабких сторін, загроз, досвіду, завдяки якому можна визначити 
унікальність товару TEST U, що передбачає наступний алгоритм: 
«Threats — загрози, Experience — досвід, Strong — сильні сторони, 
Thin — слабкі». Літера «U — unique» завершує формулу зазначе-
ного дослідження. Важливим чинником для гарного сприйняття й 
запам’ятовування є абревіатура формули TEST, легка та проста для 
вжитку різними мовами. Вагомою перевагою, на нашу думку, буде 
звернення до запропонованого складника «досвід», адже від того, 
якою мірою телемовець користується коридором досвіду, скільки 
років він присутній на медіаринку і наскільки вдало зможе скориста-
тися компетенціями попередників, залежить досконалість розуміння 
своїх ресурсів, можливостей і вміння бачити свою нинішню перспек-
тиву (не якусь захмарну, а реальну).

Детально проаналізовано стратегічні засади програмної політи-
ки телемовців відповідно до кон’юктури медіаринку. Для кращого 
розуміння терміносистеми класифікації чинників товарної лінії на 
українському медіаринку, ми пропонуємо змінити її на більш зручну 
і логічну. Вислів «дійна корова» — промовистий, тому його можна 
залишити, а решту — адаптувати в один логічний ланцюжок. Замість 
«зірок» краще вживати леви, бо «левова» частка є найбільшою. «Со-
баки» можуть стати «слабкими» «вівцями». «Знаки питання» — «ха-
мелеонами», які змінюють свій колір і розмір за відповідних обста-
вин і потребують постійного відновлення. Досліджено й узагальнено 
різні етапи й стадії життєвого циклу товару (ЖЦТ). За допомогою 
різноманітних медіадосліджень, зокрема, піплметрових, тестуван-
ня, фокус-групових, телемовці мають можливість досліджувати стан 
конкурентоспроможності товару на різних стадіях ЖЦТ.

У перехідні періоди глобальних зрушень, викликів медіакомпанії 
можуть звернутися до стратегій, що здатні підвищити якість продук-
ції за найменших витрат. Пропонуються інноваційні стратегії ро-
звитку телепідприємства, до яких належать: стратегія прихова-
них можливостей телекомпаній; стратегія пролонгації ЖЦТ; стратегія 
маркетингу або перерозподілу ціннісних мотивацій споживача. 

Інтегрованість елементів комплексу «маркетинг-мікс» у товарній, 
ціновій політиці розподілу та промоціонування, є наріжними каменя-
ми споруди, що іменується ефективний телевізійний бізнес. Детально 
розглянуто складники комплексу маркетингу «4P» й запропоновано 
бізнес-процес виробництва медіатовару та збуту на медіари-
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нок завдяки комунікаціям. Це надасть виробникам розуміння потреб 
споживачів, урівноважить попит і пропозицію, створить умови для 
виготовлення якісних товарів і послуг, а також правильного розмі-
щення не тільки на «полицях» телевізорів, а й на інших брендових 
полицях, семплінгових майданчиках та маркетингових сервісах.

Для диверсифікації прибутків телекомпаній та оптимізації взає-
модії суб’єктів медіаринку пропонуємо запровадити такий комплекс 
заходів: 

а) для виробника — виготовлення «потрібного» товару завдяки 
розширенню спектру маркетингових досліджень (окрім піплметро-
вих);

б) для продавця — оптимізація планування й програмування те-
леефіру;

в) для споживача — удосконалення (полегшення) принципу ви-
бору товару.

У ситуації перетікання аудиторії в інтернет, мерчендайзинг зда-
тен оптимізувати процеси комплексного підходу до стратегічного 
планування телеефіру та застосування оптимально послідовних дій 
з програмування, розповсюдження та реалізації (розташування те-
лепродуктів) з метою залучення споживачів до здійснення покупки. 
Виокремлено й зазначено причини, що сприятимуть розвиткові мер-
чендайзингу на телебаченні: зміна пріоритетів купівельної мотивації 
споживачів; конвергентна взаємодія маркетингових комунікацій; оп-
тимізація планування й програмування телеефіру; еволюція видів і 
стратегій програмування ефіру. 

Ґрунтовний аналіз ринкового середовища українських мовців дав 
можливість виокремити й структурувати новітні тенденції маркетин-
гових комунікацій. Контент комунікацій має бути інтегрований з го-
ловною обіцянкою для всіх майданчиків, він не повинен бути випад-
ковим, у протилежному випадку один із суб’єктів може постраждати 
через великі витрати на здійснення комунікацій, в результаті чого 
зменшиться прибуток і телеорганізації будуть нанесені збитки. За-
пропоновано стратегію просування телепродукції на медіа-
ринок (у вигляді схеми) як систему заходів із планування, по-
слідовності дій та організації процесу стосовно активізації продажу 
телепродукції, популяризації та підвищенні попиту на неї. Ця страте-
гія полягає у завчасному і поетапному плануванню дій телепідприєм-
ства, визначенні напрямків діяльності стосовно цільової аудиторії та 
програми промоції чи комплексу просування, їхньої мети, обирання 
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ключових джерел і засобів поширення маркетингового повідомлення 
й формування бюджету маркетингових комунікацій. 

4. Визначено нові агрегації кастомізації аудиторії й монетизації ви-
робництва телегалузі з точки зору галузевої конвергенції, гібридної еко-
номіки, креативного маркетингу, таргетингу аудиторії, які здатні нала-
годити регулювання бізнес-процесів, що складаються з проектування, 
виробництва, вивчення ринку, доставки товару, поствиробничого обслу-
говування, менеджерських стратегій стосунків для повного задоволення 
потреб споживачів. Кастомізація надає можливостей адаптувати масо-
вий продукт під конкретного споживача. З одного боку — це позитивні, 
вкрай необхідні зрушення для постійно зайнятої людини XXI століття, 
яка зможе підлаштувати інформаційний і розважальний простір від-
повідно до власних індивідуальних уподобань. З другого, така ситуація 
може стати викликом для багатьох медіа й телекомпаній через додатко-
ве використання людських і технічних ресурсів. 

У прийнятті інноваційних рішень регулювання механізмів медіа-
ринку топ-менеджменту слід користуватися сучасними інструмента-
ми дослідження аудиторії, зокрема, таргетуванням. Класичні аспекти 
поділу аудиторії (за віком, статтю, уподобаннями) сьогодні здатні 
не спрацювати, тому що медіакомпанії можуть правильно обрати ці-
льовий ринок, але зазнати невдачі в ідентифікації потреб клієнтів. 
Справжні мотивації й потреби споживачів визначити не завжди лег-
ко. Іноді глядачі самі не усвідомлюють своїх бажань: дехто з них 
«грає рояль», одягає маску й віддає перевагу трендовому товару, а не 
тому, завдяки якому здійснюють вибір, деякі часто взагалі не в змозі 
визначитися з обранням товару. Тому для таргетингу аудиторії мар-
кетологам і менеджерам телепідприємств слід враховувати комбінації 
всіх можливих варіантів досліджень мотиваційних переваг, опирати-
ся на теорії поколінь. Найпередовіші компанії використовують вірту-
альну реальність для розробки і тестування нових продуктів, а також 
реклами, просування і продажу вже готових товарів. Це приклад 
застосування креативного маркетингу, що ідентифікує й таргетизує 
потреби клієнтів, котрі ще не сформульовані споживачами.

Топменеджерам, керівникам виробничого процесу телевізійної га-
лузі пропонуються стратегічні дії щодо комплексного підходу і нової 
парадигми управління, що сприятиме оптимізації бізнес-процесів вироб-
ництва, ефективності мотиваційних переваг аудиторії, рентабельності 
й монетизації контенту з урахуванням специфіки вітчизняної медіаін-
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дустрії. Стратегічні дії полягають у ринковій орієнтації, що передбачає 
проведення реорганізації курсу з товарної лінії на модель з обраним 
сегментом ринку; глобалізації й локалізації завдяки переходу від ло-
кальних медіаринків до глобальної діяльності на основі універсальності, 
конвергентності; децентралізації, що полягає в трансформуванні систе-
ми управління, в якій всі рішення приймалися тільки топменеджментом, 
на ініціативніший інтерпренерський метод керівництва — кастомізації 
виробництва; реінжинірингу відповідно до кардинальної реорганізації 
функціональних відділів медіаструктур, кожен із яких керуватиметь-
ся мультидисциплінарною командою; бенчмаркінгу, що передбачає пе-
рехід від самовдосконалення компанії до моніторингу й адаптації до-
свіду світових лідерів в інших галузях; аутсорсингу завдяки передачі 
підприємством певних бізнес-процесів чи виробничих функцій на обслу-
говування іншій компанії, що спеціалізується в певній галузі.

Для прийняття ефективних стратегічних рішень топменеджерам 
телепідприємств потрібен великий масив даних щодо уподобань спо-
живачів. Цю інформацію можливо отримати завдяки різноманітним 
медіавимірюванням. Мотиваційні переваги української аудиторії 
було досліджено завдяки онлайн-опитуванню споживачів телевізій-
ного та інтернет-контенту 2017 р. та 2019 р. Порівняльна характе-
ристика споживацького контенту надала можливості зробити такі 
висновки: відбувається активне перетікання телевізійної аудиторії в 
інтернет, тому що час активного споживання телевізійного контен-
ту скоротився вдвічі. 46,8% переглядають ТБ менше двох годин на 
добу, раніше — чотири, тепер ця ніша затребувана користувачами ін-
тернет-ресурсів (34,6 %). 14,8% віддають перевагу восьмигодинному 
споживанню інтернет-контенту. Ці дані окреслюють перспективи, що 
незабаром український споживач перебуватиме вісім годин в мережі 
й споживатиме телевізійний контент у такий спосіб.

Щоб стримати перетікання телевізійної аудиторії в інтернет, теле-
мовцям слід усвідомити ризики, розвивати велику кількість майдан-
чиків в інтернеті, на мобільних додатках і в декстопних версіях, ре-
алізувати потужні капіталовкладення, інвестиції сторонніх компаній, 
які зацікавлені в просуванні свого бренду, імені на медіаринку. 

Підвищенню рівня освіченості аудиторії, розвиткові нації, піклу-
ванню щодо підростаючого покоління сприяють потреби споживачів 
в культурологічних (25,3%), документальних (22,8%) і дитячих те-
лепродуктах (18%). Розважальний контент залишається в пріоритеті 
(17,7%), а споживання аналітичних програм (9,5%) демонструє тен-
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денцію до зниження зацікавленості. Це надає менеджерам потрібну 
інформацію щодо створення якісних аналітичних продуктів, які до-
зволили б українцям розібратися в багатьох злободенних питаннях.

Рекламне квотування слотів мовлення в Європі триває не більше 5 
хв/год. Ця тенденція відображена й у наших опитуваннях. Реклами 
на ТБ має бути менше 5 хвилин — вважають 69,1% реципієнтів. Не-
великий відсоток (0,4%) впевнений, що рекламна пауза на ТБ може 
тривати й 15 хвилин, ймовірно це та частина аудиторії, яка нале-
жить до менеджерів медіагалузі. В інтернеті реклама не дратуватиме 
(72,1%), якщо триватиме не більше 30 секунд, а 20,6% обрали інше, 
вірогідно, тому що вони хотіли б споживати реклами менше, ніж 30 
секунд. Українським топменеджерам, маркетологам, законодавчим 
структурам слід ретельніше формувати політику рекламного квоту-
вання відповідно до новітніх тенденцій і потреби аудиторії.

Для об’єктивності даних необхідно активніше застосовувати різні види 
медіадосліджень, адже помітною видається тенденція «інших» (14,9%) 
уподобань споживачів, не зазначених у переліку найрейтинговіших за-
гальнонаціональних каналів першої шістки. Хоча найпривабливішими те-
лемовцями 27% респондентів обрали телеканал «1+1», 20% — «Новий», 
17,3% — СТБ, високий показник інших мотивації глядачів, найімовірні-
ше, належить або нішевому теле-, або знову інтернет-контенту.

Завдяки проведеним кількісним дослідженням 2019 р. на основі 
вибіркових методів щодо медіа- та інтернет-переваг споживачів кон-
тенту, а також дослідженням медіаекспертів стосовно перспектив 
телевізійної галузі нам вдалося з’ясувати механізми монетизації те-
лепідприємства, критерії споживання й інтеграції телеконтенту в ін-
тернет-простір, переваги споживання аудиторією різноманітних віде-
осервісів, відеохостингів, інтернет-мотивацій, готовності аудиторії до 
цифровізації, нового способу життя в цілому. 

Найголовніший ресурс — вільний час — українці готові витрачати 
на  інтернет. Цифри свідчать про його привабливість завдяки зручно-
му юзабіліті сайтів, інтуїтивно-легкому доступу до великої кількості 
ресурсів, банків даних тощо. На інтернет-ресурси (в т.ч. соціальні 
мережі) українські користувачі витрачають 3—5 годин на добу (4 го-
дини у 2017 р.), це майже 60% (59,9%). Раніше цей діапазон часу на-
лежав телеглядачам. Одну/дві години на добу інтернет-користувачі 
й телеглядачі  використовують  поки що на користь телеконтенту — 
31% : 46,8% — відповідно, але цифрове співвідношення демонструє 
тенденції до урівноваження цих показників. 
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Тому телевиробникам і менеджерам слід нарощувати потен-
ціал присутності в інтернеті завдяки створенню додатків для 
смартфонів, семплінговим процесам використання YouTube каналу, 
ширшій інтеграції з відеосервісами. Цифри наших вимірювань до-
водять ці твердження. Для виходу в інтернет споживачі  викори-
стовують мобільні телефони чи смартфони (89,4%); YouTube є най-
популярнішим відеохостингом серед української аудиторії (98,3%). 
Для перегляду телебачення в інтернеті глядачі користуються пере-
важно відеосервісом Megogo (26,9%). Викликом для виробників те-
леконтенту є вибір споживачів (48%), які 1—2 години свого вільного 
часу вже віддають YouTube контенту. Обидві платформи — телеба-
чення й YouTube — використовують відеоконтент.  Це значить, що 
крім лінійної конкуренції телеканалам слід навчитися конкурувати 
нелінійно, тобто з іншими платформами, по-перше, а по-друге, необ-
хідно пропонувати глядачам кастомізований контент.

Для покращення бізнес-процесів завдяки кастомізації й таргетуван-
ню телеменеджерам потрібно звернути увагу на пріоритети 
українців щодо перегляду онлайн. Їхні уподобання дуже різнять-
ся, хоча позитивною тенденцією для телебачення є перегляд загаль-
нонаціональних мовців із цифрою 60,2%. Щоб не втрачати ці позиції, 
слід звернути увагу на те, що багато споживачів обрали щось інше 
(23,6%), ймовірно індивідуальний контент, а це демонструє необхід-
ність впровадження таргетування й кастомізації в телевиробництво.

Для урівноваження попиту з пропозицією топменеджери ма-
ють знати пріоритетні теми, що цікавлять українське населення. По-
зитивною тенденцією є надання переваг споживачів темам мистецтва, 
культури, що починають стримувати заполітизованість суспільства — 
45,5% : 38,8% (відповідно політика:культура). Те, що поради готові 
споживати 38,8%; проблемами суспільства опікується 36,6%; новітні 
технології з наукою цікавлять 30,6% покупців, свідчить про новий ви-
ток розвитку суспільства, коли змінюються життєві орієнтири україн-
ців. Зацікавленість економічними й екологічними темами та небай-
дужість української нації до світових проблем демонструють цифри 
тем спорту (28,6%), економіки (18,3%) й екології (14,4%), що розподі-
лилися у порядку зменшення, але з високими показниками.

Потужна інтеграція респондентів із соціальними мережами відобра-
жається в таких показниках: українці найчастіше отримують інфор-
мацію із соціальних мереж (63,10%), найпопулярнішими вважають 
Instagram (56,1%), Facebook (48,7%), Telegram (45,7%). Українсь-
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кі телеканали продовжують інформувати споживачів і дотепер, але 
утримують другу позицію  (51,9%). Третє місце в рейтингу щодо 
мотиваційних переваг знову належить українським інтернет-ЗМІ 
(22,2%). Це говорить про те, що глядачі бажають споживати 
контент із недискретною програмою перегляду й бути 
інтерактивними учасниками інформаційного простору. На-
копичення інформації з різних джерел в одному місці (59%) стало вирі-
шальним чинником пріоритетності соцмереж перед телемовцями, одразу 
можна поділитися новинами з друзями (40%), оперативність соцмереж 
є вищою за традиційні медіа, впевнені 33,9% респондентів. Питання 
довіри до соцмереж споживачі оцінили в 12,4%. Ці показники вкрай 
важливі для менеджерів телепідприємств, з яких видно, що телересурси 
«просідають» в оперативності інформації й дискретності споживання.

Інформація про те, що найчастіше українські споживачі користу-
ються сайтами телемовців (45%) для перегляду прямого ефіру теле-
каналів є вкрай важливою з т. з. внутрішньої колаборації телемовців 
із відділом маркетингу щодо прийняття рішень ефективного розмі-
щення телепродуктів у мережі і застосування семплінгових інстру-
ментів. OTT-сайтам споживачі віддають 10,8% уподобань, мобільним 
додаткам поки що 9,5 %. Найпопулярнішим є мультимедійний 
контент (68,1%), неочікувано на другому місці опинився тексто-
вий контент (26,6%), відеоконтент становить 23,9%, аудіоконтент 
набрав 7,4%. Очевидно це пов’язано з тим, що глядачеві був запро-
понований мультимедійний чинник, а відео є складником мульти-
медійного контенту.

72,5% українців все частіше користуються смартфонами не тільки 
поза межами дому, але й вдома, тому що зручно й там зберігається вся 
необхідна сучасній людині інформація. Ноутбуки вдома використо-
вують 40,6%, а смарфони за місцем навчання — 35,8% респондентів.

Монетизувати виробничі бізнес-процеси завдяки рекламі, що розта-
шована на інтернет-майданчиках, телевізійники можуть завдяки 12,3% 
реципієнтів, які не відключають її. Тому менеджерам і маркетологам 
потрібно заоохотити споживати цей продукт не тільки на інтернет-сай-
тах телеканалів, YouTube, а й на телеканалах. Багатьох реклама 
продовжує дратувати: 31% — відключає інколи, а 58% респондентів 
завжди відключають рекламу, коли споживають її в інтернеті.

Проведені нами дослідження корелюють із даними Міжнародної 
Асоціації Маркетингових Ініціатив (МАМІ), яка повідомляє, що 
digital (інтернет) медіареклама порівняно з 2018 р. зросте майже 
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вдвічі — з 17% до 50%. За нашими даними найпопулярнішими 
видами реклами в інтернеті є контекстна (34,10%), на-
тивна (31,10%), соціальна (22,8%). Вони не дратують тому, що 
відповідають контексту, природно вплетені в канву повідомлень, 
майже непомітні, за ними майбутнє. Українські телемовці починають 
перші кроки із впровадження таких видів реклами в телеконтент. 
Приміром, українські актори серіалу «Кріпосна» використовували 
костюми минулого століття в супермаркетах мережі АТБ. Це й були 
приклади контексної реклами на ТБ.  

Для порівняльного аспекту, з досліджень Міжнародної Асоціації 
Маркетингових Ініціатив (МАМІ) бачимо, що позиції традиційних 
ЗМІ щодо рекламування переважно знижуються, окрім радіо, яке, 
навпаки окреслює тенденції зростання — з 20% у 2018 р. до 24% у 
2019 р. Реклама на телебаченні поступово, але втрачає позиції з 26% 
у 2018 р. до 24% у 2019 р. Рекламувати в пресі стає теж дедалі неви-
гідніше, показники стрімко знижуються — з 18,9% у 2018 р. проти 
14,4% у 2019 р. У наших опитуваннях ми з’ясували найдоцільніший 
тип реклами. Відеореклама посідає першу сходинку (59,6%), 
банерна — другу 23,6%, текстова — третю 16%. 

Для оптимізації процесів виробництва і розміщення ре-
клами на ТБ менеджерам слід обрати рекламодавців із 
найоптимальнішим типом реклами (відео), яка б не драту-
вала (контекстна), була цікавою, корисною, доцільною (нативна) 
і саме її розміщувати на телеканалах. Особливу увагу телемовцям 
слід звернути на потенційних споживачів, які можуть в майбутньому 
перерозподілити ресурс свого вільного часу й віддати перевагу опи-
саним новим видам реклами. Це ті реципієнти, в кого немає чи не 
вистачає часу на перегляд реклами 29,9%, тих, кого реклама дратує, 
тому що нав’язується нецікавий контент (57,9%), відволікає увагу на 
другорядне (48,4%).

Потужною агрегацією монетизації виробництва телега-
лузі нині є колаборація телемовців з інтернет-платфор-
мами. Менеджери телепідприємств мають знати, за який контент 
споживачі готові платити. З’ясувалося, що користувачі не готові пла-
тити за інтернет-контент (42,10%). 36,40% згодні платно споживати 
перегляд у мережі фільмів/серіалів, 23,40% готові платити за моти-
ваційні майстер-класи та новітні технології, освіту (22,40%). Те, що 
більшість респондентів не готові платити за контент в інтернеті, це, 
вочевидь, відголоски того, що нині переважна більшість піратського 
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контенту, що споживається користувачами, є безкоштовним. Досить 
високі показники фільмів/серіалів, мотиваційних програм, освіти та 
новітніх технологій свідчать про те, що українці готові розвиватися 
й відкриті для отримання нових знань, а, отже працює конвергенція 
медіа з економікою знань. Це сприятиме розвитку телеіндустрії, адже 
весь перерахований арсенал медіапродуктів можна виготовляти як 
відеоконтент для різних медійних платформ.

5. Схарактеризовано перспективи розвитку українського 
менеджменту телевізійної галузі в контексті інтеграції у гло-
балізований медіапростір крізь призму досліджень медіаекспертів.

Однією із топових тенденцій сучасності є усвідомлення телеви-
робників та їхніх менеджерів щодо конкурентоздатності не 
тільки в телесередовищі, а й в глобалізованому медіапро-
сторі, зокрема, в інтернет-мережі. Ця парадигма нині є од-
нією з визначальних для телеіндустрії. Тому, чим швидше на ці тен-
денції звернуть увагу топменеджери українських каналів, тим краще. 
Європейський медіаринок потужніше українського інтегрується в 
інтернет і проводить політику колаборації щодо створення спільних 
ОТТ-платформ для того, щоб протистояти експансії потужних грав-
ців на кшталт Google, Netflix. Оскільки молодь все частіше споживає 
контент в інтернеті і знає англійську мову, це дозволяє таким ком-
паніям ефективно просувати свої товари на нові медіаринки, зокре-
ма, й у Східну Європу. 

Результати нашого опитування медіаекспертів виявили наріжні 
проблеми телепідприємств щодо ключових питань програмної, мар-
кетингової політики, монетизації контенту, цифровізації, налагод-
ження комунікації із партнерами,  споживачами й окреслили подаль-
ші шляхи розвитку телеіндустрії.

Основними чинниками капіталізації телеіндустрії сьо-
годні є технологічна інноваційність (54,2%) й конвергенція 
з цифровими платформами (50,5%). Вагому роль відіграють 
кросплатформність комунікацій (39,5%), колаборація лінійного й ін-
тернет-телебачення (37,4%), цифровізація телеефіру (31,3%), марке-
тизація бізнес-процесів (29,5%). Незначний відсоток медіаексперти 
віддали подальшому розвитку економіки знань (7,4%). Ці показники 
українських медіаекспертів щодо впровадження інноваційних транс-
формацій у бізнес-процеси телевиробництва і налагодження зв’яз-
ків з інтернетом, колаборації лінійного й інтернет-ТБ, технологічній 
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інноваційності, конвергенції з цифровими платформами, кросплат-
формності комунікацій, маркетизації бізнес-процесів свідчить про 
цілісність розвитку української телеіндустрії, завдяки чому вона 
здатна і почала диверсифікувати прибутки.

Вже у 2021 р. аналітики-практики прогнозують зростання доходів 
операторів телекомунікаційних мереж до 9,254 млрд грн, а відраху-
вання за контент телемовцям складуть близько 26% (або 2,420 млрд 
грн). Проникнення PAY-TV теж поступово збільшуватиметься й із 
38% у 2015 р. зросте до 59% у 2021 р. [134]. Також поступово має 
збільшитися ціна контенту. Ці цифри майже повністю корелюють 
з нашими опитуаннями медіаекспертів щодо колаборації виробників 
медіапродукції з операторами, провайдерами, постачальниками по-
слуг, сейлерами. Співпраця може принести дивіденди телепідприєм-
ству в 34%.

Еволюційному розвитку телегалузі сприятимуть такі бізнес-мо-
делі, як B2B та B2C партнерство (24,2%), медіабаїнг (23,7%), кро-
сплатформність і краудфандинг (20,10%), трансмедійні технології 
(14,4%), кобрендинг (13,4%), різні види пейволу (11,3%), семплінг 
(6,7%), адже медійники надали їм уподобань майже порівну. Але й 
реклама продовжує сприяти конверсії телеконтенту (70,6%), головне 
вчасно провести репозиціонування традиційної в інтернет-рекламу. 

Кожному телепідприємству слід визначитись, з якими цифрови-
мим платформами, відеосервісами, відеохостингами, інтернет-ЗМІ їм 
краще налагодити партнерські стосунки, щоб працювати консолідо-
вано, на взаємовигідних умовах і забезпечити прибуток обом сторо-
нам. Серйозну конкуренцію, з одного боку, або консолідацію, з дру-
гого, за даними опитування, можуть скласти відеохостинги на зразок 
YouTube та ін. (76,7%), платформи цифрової дистрибуції (57,5%), 
інтернет-ЗМІ (35,2%), технології ОТТ, (26,4%). Українські телека-
нали, зокрема, холдинг SLM, завдяки колаборації лінійного й інтер-
нет-ТБ, PAY-TV, IP-TV/OTT планує зміинити місце дистрибуції ка-
налу завдяки впровадженню платформи «Телепортал». Це дозволить 
диверсифікувати прибутки на 20%.  

Реперними точками, що повідомляють новітні перспективні напря-
ми руху телеіндустрії, є аспекти приросту потенційних споживачів. 
Найвагомішими чинниками, що сприятимуть приросту аудиторії ТБ, 
є інтерактивність, що забезпечує зворотний зв’язок зі споживачем 
(74,2%) й таргетинг аудиторії (55,2%). Втраті потенційного телегля-
дача, що може негативно відобразитись на монетизації контенту, мо-
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жуть сприяти зниження якості телепродуктів (60,2%) та посилення 
тенденцій перетікання аудиторії в інтернет (58,2%). 

Традиційним підходом до еволюційних шляхів розвитку маркетингу 
під впливом технологічної революції вважається поділ на чотири аспек-
ти, зокрема, маркетинг 1.0 — орієнтація на продукт; 2.0 — орієнтація 
на споживача; 3.0 — орієнтація на цінності; 4.0 — орієнтація на ко-
мунікації на базі цифрових технологій. 76,6% медіаекспертів розвиток 
телеіндустрії вбачають у споживачах, це відповідає маркетингу 2.0. У 
майбутнє комунікацій на базі цифрових технологій (маркетинг 4.0), 
експерти вірять на 21,4%. На продукт, як головний чинник виробництва 
й прибутку, готові орієнтуватися 19,8% (маркетинг 1.0.). Ми пропонує-
мо підкорегувати еволюційні аспекти розвитку маркетингу і вважаємо, 
що відмінність цих аспектів полягає у пасивності чи активності покуп-
ця, тобто головною сполучною ланкою є споживач, а не комунікації (ко-
мунікації без споживача не існують). Таким чином, маркетинг 4.0 — це 
орієнтація на споживача, який зацікавлений в якісному кастомізованому 
продукті, а значить орієнтується на бренд обраних ним медіакомпаній, а 
також комунікації на базі цифрових технологій.

Перспективними напрямами розвитку телеіндустрії 
медіаексперти вважають прискорення інформаційних про-
цесів (77,8%), використання різноманітних цифрових технологій, 
засобів комунікацій і просування (55,2%), прискорення розвитку 
маркетингових технологій комунікацій та просування, формування 
не просто лояльності, а емоційної прихильності до бренду (49,5%), 
перетворення людини зі звичайного споживача на ефективний канал 
просування (37,6%). Завдяки цим чинникам телеканали можуть ре-
алізувати конкурентні переваги й капіталізувати контент. Українські 
телекомпанії, до речі, для просування веб-серіалів вже використову-
ють блогерів як один із каналів просування. А покращенню інформа-
ційної політики українських медіакомпаній, які мовлять на зарубіжні 
країни, сприятиме покращення якості проектів (75,4%).

Матеріальні й нематеріальні активи будь-якої організації можуть 
сприяти капіталізації діяльності та є базовими для розвитку. Од-
ним із найважливіших базових активів медіапідприємств 
сьогодні є емоційний капітал, і саме так вважають і українські 
експерти (44,7%), хоча матеріальним ресурсам експерти від-
дали перевагу з більшим показником (58,4%). Нематеріальні 
ресурси, зокрема, й ділова репутація (гудвіл), брендові чинники зай-
мають третю позицію, але з високим відсотком 32,6%. Це демонструє 
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неготовність українських менеджерів до нових трендів монетизації 
бізнес-процесів, що може призвести до невиправданої втрати медіа-
переваг.

Завдяки маркетизації бізнес-процесів (29,5% медіаекс-
пертів віддали переваги цьому чиннику) лідери галузі стрімінгового 
ТБ Netflix, HBO, Hulu потокове відео ділять на епізоди й 
демонструють як промо не тільки на смартфонах, а у вигляді 
телеконтенту відповідно до потрібної ротації. Поява цифрових плат-
форм потокового відео за запитом (SVoD) дозволяє таким компаніям, 
як Netflix знаходити нові можливості монетизації, коли, приміром, 
успіх потокового шоу залежить не від кількості людей, які його по-
дивилися, а від того, скільки передплат воно приносить. Цей досвід 
важливий для українських телекомпаній, які мають всі переспективи 
для втілення в український медіапростір. 

Таким чином, опрацьовані, описані й узагальнені результати на-
укового дослідження надали можливості ввести до наукового обігу 
низку нових класифікацій, концептів, моделей, які доповнили теорію 
й практичні концепти телевізійної галузі, зокрема та соціальних ко-
мунікацій загалом, що свідчить про розв’язання системної наукової 
проблеми.

Отже, нові агрегації диверсифікації прибутків завдяки впровад-
женню новітніх технологій, колаборації телемовців з інтернет-провай-
дерами, операторами телекомунікаційних мереж та іншими суб’єк тами 
медіаринку, маркетизації бізнес-процесів, дистрибуції завдяки закор-
донним інвестиціям сприятимуть динамічному розвитку телеіндустрії 
цифрової доби. Провідні рейтингові українські телеканали все актив-
ніше використовують можливості інтернет-простору для залучення 
нових потенційних споживачів, покращення співпраці партнерських 
стосунків. Інтегруючись у світове павутиння, українські телекана-
ли починають запроваджувати свої діджитал-сейл-хаузи, завдяки 
яким монетизують контент; створювати рекламні діджитал-пакети, 
які користуються попитом у рекламодавців; формувати єдине вікно, 
брендові полиці. Вони готові до співпраці з аутсорсинговими ком-
паніями-партнерами для досліджень аудиторії й захисту своїх прав в 
мережі. За таких умов телевізійна галузь здатна стрімко й ефективно 
розвиватися відповідно до глобалізованих трансформаційних про-
цесів. А дослідження, що проводилися на сторінках цієї монографії, 
слугуватимуть подальшому вивченню інтенсивності трансформацій 
відповідно до потреб часу. 
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Прикінцеве слово

Ця робота відбулася завдяки творчому натхненню та кваліфіко-
ваним рекомендаціям наукового консультанта доктора філологічних 
наук, професора О. Гояна, фаховим порадам і допомозі в проведенні 
опитувань колег із кафедри телебачення і радіомовлення Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. Щиро дякую 
студентам Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка та Київського національного університету культури і мистецтв, 
які допомогли в поширенні анкет в опитуванні медіа та інтернет-пе-
реваг української аудиторії.

Уточнення низки положень монографії та критичне осмислен-
ня деяких аспектів стало можливим завдяки слушним і ґрунтовним 
зауваженням рецензентів: доктора наук із соціальних комунікацій, 
професора, проректора з науково-педагогічної роботи, директора Ін-
ституту журналістики і масової комунікації Запорізького Класичного 
приватного університету О. В. Богуславського; доктора філологіч-
них наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телеба-
чення ЛНУ імені Івана Франка, Заслуженого журналіста України 
В. В. Лизанчука; доктора історичних наук, професора, Заслужено-
го діяча науки і техніки, завідувача кафедри реклами та зв’язків з 
громадськістю Інституту журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка Л. М. Новохатька. 

Складаю глибоку вдячність колективу кафедри телебачення і 
радіомовлення Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за творчу атмосферу, професій-
ні поради, науково-доцільні дискусії, підтримку. 

Безмежно вдячна своїй Родині за підтримку, віру і любов.  
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ДОДАТКИ

Додаток А
Дослідження теле- й інтернет-контенту 2017 р.,
460 респондентів

1. Чи дивитесь ви українське телебачення?

Варіанти відповідей Кількість
респондентів

Відсотки

так 370 80,8

ні 88 19,2

Всього 458 99,6

2. Скільку часу на добу витрачаєте на телеперегляд?

менше 2 год 211 46,8

2 годин 79 17,5

4 годин 76 16,9

8 годин 15 3,3

інше 70 15,5

Всього 451 98

3. Скільки часу українські користувачі
споживають інтернет-контент?

менше 2 год 108 24

2 годин 94 20,7

4 годин 157 34,6

8 годин 67 14,8

інше 28 5,9

Всього 454 100

4. Які телепродукти найбільше приваблюють?

розважальні 287 63,8
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аналітичні 56 12,4

політичні 26 5,6

кримінальні 34 7,8

інше 47 10,4

Всього 450 97,8

5. Яких телепрограм не вистачає на українському телебаченні?

аналітичних 43 9,5

документальних 103 22,8

культурологічних 114 25,3

дитячих 81 18

політичних 2 0,4

розважальних 80 17,7

інше 28 6,2

Всього 451 98

6. Скільки часу має тривати реклама на телебаченні,
щоб не дратувала?

менше 5 313 69,1

5 хвилин 75 16,6

10 хвилин 11 2,4

15 хвилин 2 0,4

інше 52 11,5

Всього 453 98,4

7. Скільки часу має тривати реклама в інтернеті,
щоб не дратувала?

30 секунд 324 72,1

1хвилина 21 4,7

2 хвилини 8 1,6

5 хвилин 5 1,1

інше 93 20,6

Всього 451 98
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8. Який телеканал найбільше приваблює?

1+1 120 27

Інтер 18 4,1

Україна 40 9

СТБ 77 17,3

Новий 89 20

ICTV 30 6,8

UA:Перший 4 0,9

інше 66 14,9

Всього 444 79,3

ДОДАТКИ
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Додаток Б
Дослідження медіапереваг аудиторії, 2019 р.
1014 респондентів

1. Скільки часу ви витрачаєте на інтернет-ресурси в день
(у т.ч. соц. мережі)?

Варіанти
відповідей

Кількість 
респон-
дентів

Відсотки

3-5 годин 597 59,9

1-2 години 309 31

Менше 30 хвилин 49 4,9

інше 36 3,6

Присутній/тня в інтрнеті протягом  
дня

24 2,4

Не користуюсь інтернетом 5 0,5

2. Який контент в інтернеті для Вас найзручніший?

Мультимедійний (поєднання відео, 
аудіо, тексту)

676 68,1

Текстовий 264 26,6

Відео 237 23,9

Аудіо 73 7,4

інше 28 2,8

3. Якими соц.мережами користуєтесь для отримання інформації 
про стан справ в Україні та світі?

Instagram 557 56,1

Facebook 484 48,7

Telegram 454 45,7

Інше 212 21,3

Twitter 76 7,7

Linkedin 30 3
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4. Чому ви користуєтесь соц. мережами?

Багато інформації з різних джерел 
зібрано в одному місці

588 59

Можна одразу поділитися новиною з 
друзями

399 40,1

Оперативність соц.мереж вища за тра-
диційні медіа

388 33,9

Є можливість отримати більше інформації 259 26

Більше довіряю соц.мережам, аніж 
традиційним медіа

124 12,4

інше 109 10,9

5. З якого пристрою заходите в інтернет?

Мобільний телефон, смартфон 890 89,4

ноутбук 454 45,6

планшет 82 82,2

Телевізр із функцією smart TV 60 6

інше 44 4,4

6. Назвіть місце, де Ви зазвичай використовуєте інтернет?

Смартфон вдома 721 72,5

Комп’ютер/ноутбук вдома 404 40,5

Смартфон за місцем навчання 356 35,8

Смартфон на роботі 333 33,5

Комп’ютер/ноутбук на роботі 203 20,4

Комп’ютер/ноутбук за місцем навчання 83 8,3

інше 64 6,4

7. Якими відеосервісами користуєтесь для перегляду ТБ в інтернеті?

інше 583 60,6

Megogo 259 26,9

You tv 56 5,8

Divan tv 46 4,8
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oll.tv 44 4,6

Київстар Go.Tv 41 4,3

amazon.com 39 4,1

Ланет.Tv 30 3,1

vega.tv 18 1,9

peers.tv 4 0,4

8. Які телеканали дивитесь онлайн?

Загальнонаціональні (1+1, Україна, 
СТБ, ICTV, Новий, Інтер та ін)

583 60,2

інше 229 23,6

Нішеві (спортивні, музичні, освітні, 
Discovery та ін)

183 18,9

Новинні (112, NewsOne, 5 канал, 24 
канал, Прямий та ін)

172 17,8

Закордонні (BBC, Deutshe Welle, 
CNN,Voice of America та ін)

134 13,8

Іномовлення (Перший Ukraine, UATV, 
Ukraine Today та ін)

33 3,4

9. Які теми Вас найбільше цікавлять?

політика 452 45,5

Мистецтво, культура 449 45,2

Поради, лайфхаки 385 38,8

шоу-бізнес 364 36,7

суспільство 363 36,6

новітні технології, наука 304 30,6

економіка 182 18,3

екологія 142 14,3

інше 131 13,2

10. З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про стан 
справ в Україні та світі?

соціальні мережі 625 63,1
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українські загальнонаціональні канали 
(1+1, Україна, СТБ, ICTV, Новий, 
Інтер та ін)

514 51,9

українські інтернет-ЗМІ ( Obozrevatel.
com, Segodnya.ua, Unian.net, 
korrespondent.net та ін)

220 22,2

інше 100 10,1

закордонні (BBC, Deutshe Welle, 
CNN,Voice of America та ін)

99 10

Українські канали іномовлення (Перши-
й Ukraine, UATV, Ukraine Today та ін)

86 8,7

Радіо (НВ, Свобода та ін) 42 4,2

11. Яким джерелам найбільше довіряєте?

українські загальнонаціональні канали 
(1+1, Україна, СТБ, ICTV, Новий, 
Інтер та ін)

424 43,3

Соціальні мережі 377 38,5

інше 183 18,7

Українські інтернет-ЗМІ ( Obozrevatel.
com, Segodnya.ua, Unian.net, 
korrespondent.net та ін)

152 15,5

закордонні (BBC, Deutshe Welle, 
CNN,Voice of America та ін)

151 15,4

Українські канали іномовлення (Перший 
Ukraine, UATV, Ukraine Today та ін)

76 7,8

Радіо (НВ, Свобода та ін) 28 2,9

12. Чи перевіряєте інформацію?

Так, інколи 454 45,9

Так, завжди 260 23,3

Ні, я користуюсь лише тими медіа, 
яким довіряю

175 17,7

Ні, ніколи 100 10,1

інше 41 4,1

ДОДАТКИ
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Додаток В
Інтернет-переваги аудиторії, 2019 р.
400 респондентів

1. Коли Ви споживаєте відеоконтент в інтернеті,
чи відключаєте рекламу?

Варіанти відповідей
Кількість 
респон-
дентів

Відсотки

так 232 57,9

інколи 124 30,9

ні 50 12,5

інше 3 0,7

2. Яка реклама Вас приваблює?

контекстна 136 34,1

нативна 124 31,1

соціальна 91 22,8

інше 78 19,5

Пряма відеореклама 44 11

3. Який тип реклами найдоцільіший?

відеореклама 239 59,8

банерна 94 23,5

текстова реклама 64 16

Інше 50 12,5

4. Чому реклама дратує?

нав’язується нецікавий контент 232 57,9

відволікає увагу на другорядне 194 48,4

немає часу на перегляд 120 29,9

неякісно знята реклама 94 23,4

інше 16 4
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5. Які відеохостинги Ви дивитесь?

YouTube 394 98,3

інше 50 12,5

Twitch.tv 38 9,5

Vevo 34 8,5

Vimeo 17 4,2

Vine 17 4,2

DailyMotion 9 2,2

6. Скільки часу Ви витрачаєте на перегляд YouTube в день?

1-2 години 192 47,9

менше 30 хв 128 31,9

3-5 годин 64 16

інше 17 4,2

весь день 16 4

не користуюсь 8 2

7. Чим Вас приваблює YouTube?

цікавим контентом 269 67,1

безплатним сервісом 241 60,1

можна переглядати контент у зручний час 234 58,4

можна ставити на паузу 173 43,1

пропонується схожий до Вашого запи-
ту контент

137 34,2

майданчик для заробітку й просування 
свого бізнесу

111 27,7

можна швидко ділитися з друзями 104 25,9

функціональністю (можна завантажу-
вати відео до 20 Гб Full HD або 4 К 
до 12 годин)

91 22,7

надійністю (дотримання авторських 
прав)

73 18,2



452

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

майданчик для заробітку й просування 
свого бізнесу

71 17,7

можна прокрутити назад в режимі до 
4 годин

58 14,5

можна залишати коментарі 54 13,5

інше 30 7,5

8. Які сервіси використовуєте для перегляду
прямого ефіру телеканалів в інтернеті?

відеохостинги (YouTube, Vimeo, 
twitch.tv та ін.)

180 45,1

сайти телеканалів (1+1, ICTV,
Україна, СТБ та ін.)

152 38,1

не користуюсь 112 28,1

OTT-сайти (Oll.TV, Megogo, Netflix, 
Amazon, Divan.TV та ін.)

43 10,8

мобільні додатки (для Android i 
IOS), що надають доступ до телека-
налів («1+1», «112 Україна», ICTV, 
NewsOne та ін.)

39 9,8

інше 20 5

IPTV («Воля», «Ланет», «Трініті» та 
ін.)

10 2,5

9. За який контент в інтернеті готові платити?

не готовий/а платити 169 42,1

фільми/серіали 146 36,4

мотиваційні майстер-класи 94 23,4

новітні технології, освіта, наука 90 22,4

розважальні проекти 38 9,5

інше 27 6,7

лайфхаки 18 4,5

політичні ток-шоу 9 2,2

новини 7 1,7
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10. Які телеканали дивитесь через YouTube?

інше 150 37,8

Загальнонаціональні (1+1, Україна, 
СТБ, ICTV, Новий, Інтер та ін)

136 34,3

Розважальні (Новий, СТБ та ін.) 97 24,4

музичні («М1», «Music Box UA», 
«EUMusic» та ін)

91 22,9

Нішеві (спортивні, музичні, освітні, 
Discovery та ін.)

80 20,2

Закордонні (BBC, Deutshe Welle, 
CNN,Voice of America та ін.)

69 17,4

Новинні (112, NewsOne, 5 канал, 24 
канал, Прямий та ін.)

38 9,6

Спортивні («Футбол1», «Футбол2», 
«Eurosport 1» та ін

36 9,1

Іномовлення (Перший Ukraine, UATV, 
Ukraine Today та ін

11 2,8

11. Яким пристроєм користуєтесь, коли заходите в YouTube?

мобільним телефоном (смартфоном) 364 91,2

ноутбуком 232 58,1

TV з виходом в інтернет 61 15,3

планшетом 40 10

інше 26 6,5
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Додаток Г
Опитування медіаекспертів — 200 респондентів

1. На Вашу думку, що сприяє розвитку української телеіндустрії?
(прохання обрати не більше 3-х відповідей)

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

технологічна інноваційність 103 54,2

конвергенція з цифровими платформами 96 50,5

кросплатформність комунікацій на базі цифрових технологій 75 39,5

колаборація лінійного й інтернет ТБ, PAY-TV, IP-TV/OTT 71 37,4

цифровізація телеефіру 59 31,3

маркетизація бізнес-процесів 56 29,5

подальший розвиток економіки знань 14 7,4

Автономні відповіді: 1. Сьогодні в Україні немає телевізій-
ного ринку. Що ж до розвитку, то голов ним драйвером є 
конкуренція і олігархи.
2. На мій погляд, ТБ не розвивається, а намагається втри-
матися на тій позиції, яка вже є, бо середній глядач, це 50+, 
тобто люди, які звикли дивитися ТБ. Тому вище перелічене 
дозволяє ще триматися за аудиторію, а не розвиватися.
3. Не вважаю, що українська телеіндустрія перебуває у 
періоді розвитку.
4. Перевод каналів з дотаційної моделі на самоокупну
5. Конкуренція
6. Але не сприяє обставина, що із 39-ти телеканалів, які 
називають себе загальнонаціональними, лише три балансують 
«по нулях» за рахунок реклами. Решта збиткові і отримують 
дотації від власника. Звідци — стандарти, редакційна політи-
ка, корпоративна солідарність і т.д. «Бойо ві листки», ствоерні 
для самореклами і пропаганди — це не журналістика.
7. Сприяння створенню власних українських форматів
8. Спроможність знаходити інсайдерську інформацію ком-
промат, яке потім впливає на резонансність розслідування.
9. подальший розвиток економіки знань

9 4,5

*Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти мали змогу обирати 

декілька варіантів відповідей.
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2. Що є базовими активами української телеіндустрії нині?

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

матеріальні ресурси 111 58,4

емоційний капітал 85 44,7

нематеріальні активи (у т.ч. ділова репутація - Goodwill) 62 32,6

Автономні відповіді: 1 Кількість спеціалістів
2. гроші і кадри
3. Творчі люди, так звані talents
4. Базові активи - це дещо інше...
5. Базовий актив «олігархічні інвестиції» поступово за-
лишає канали великої шістки (окрім «України, хіба що). 
Тому на перший план виходять емоційний капітал та імідж 
телеканалів, набута аудиторія та «портфель» власних чи 
адаптованих хітів
6. У дотаційних телеканалів репутація відповідна
7. Професійний персонал
8. У цій відповіді йдеться про використання комерційного 
капіталу для маніпуляцій. Це негативна тенденція
9. Інноваційність
10. Інтелектуальна складова, коли журналіст вміє нестан-
дартно цікаво та резонансно подавати матеріал
11. Матеріальні ресурси

11 5,5

ДОДАТКИ



456

Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

3. Із розвитком цифрових технологій,
на які цінності слід орієнтуватися?

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

на споживача 147 76,6

на комунікації на базі цифрових технологій 41 21,4

на продукт 38 19,8

Автономні відповіді: 1. Споживач — головний орієнтир. На 
продукт для споживача (вважаю — продукт і споживач не-
альтернатива, а системна цілісність)
2.Потрібно бути максимально доступним і інтерактивним
3. На стандарти журналістської діяльності й повагу до ре-
ципієнта, без прагнення маніпулювати ним
4. на рекламні надходження
5. А також зауважити на розбіжності функціоналу ТБ та 
інтернету, стримінги, онлайни, чати, відсутність програмних 
лінійок і одночасна доступність всього контенту одразу – ці 
фактори впливатимуть на формування контенту, так само, 
як і диверсифікація специфік інтернет-майданчиків (особли-
вості Inst, FB, YouTube)
6. Жодна з позицій не підпадає під визначення цінність :)
7. Звісно, невибагливий глядач - це теж проблема. Але тіль-
ки залежність від аудиторії дає ту справжню свободу слова, 
яка узалежнює телекнал від рейтингу, а відтак вимагає, щоб 
власник, менеджери та журналісти уклали угоду про редак-
ційну політику (на основі стандартів), що унеможливлює 
втручання власника у контент. Але це можливо тоді, коли 
канал прибутковий.
8. У першу чергу — турбота про споживача
9. На поєднання створення якісного контенту, для якого мо-
жуть бути використанні сучасні технічні засоби
10. На споживача

10 5
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4. Які з перелічених чинників цифрового маркетингу 4.0 працюють нині 
на українському медіаринку? (прохання обрати не більше 3-х відповідей)

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

прискорення інформаційних процесів (цікавий, креативний
контент може поширюватися із надзвичайною швидкістю
завдяки YouTube, соц мережам тощо)

151 77,8

використання різноманітних цифрових технологій, засобів
комунікацій і просування

107 55,2

прискорення розвитку маркетингових технологій комуніка-
цій та просування,

96 49,5

перетворення людини зі звичайного споживача на ефектив-
ний канал просування (просьюмерів)

73 37,6

індивідуалізація комунікацій, яка досягається за рахунок
роботизації комунікаційних процесів, використання техно-
логій штучного інтелекту

33 17

Автономні відповіді: 1 Просьюмери – це не канал комунікації. По-
ходить від слів «production» і «consumer». Тобто, користувач, який 
може виготовляти і власний контент. Трошки інший контекст.
2. ТБ втичать ті, хто звикли його дивитися років 20-30 тому. 
аудиторія в соц мережах зовсім інша, і те що отрмує високий 
рейтинг на ТБ, може мати мало перегляду на ФБ, приміром, 
і навпаки. (фейсбучний контент, не фейсбучний контент, 
наприклад, говорять). Розкруткою на ютубі, у соц мережах 
займаються спеціально навчені технічні люди, які зчитують 
запити аудиторії конкретного медіа. Тому можна сказати, що 
працює все,і нічого окремо.
3. у smm я зараз бачу два вектори, це орієнтація на кінцевого 
споживача інформації, і орієнтація на монетизацію контенту. 
Це як би не чинники, а спрямованості, вони забезпечують зте 
саме - виділення вузьких цільових груп, яких задовільнятиме 
контент, і які будуть зацікавлені у продукції брендів, які ви-
користовують контент для просування потенційних продажів. 
Це абсолютно відрізняє інтернет від телефачення.
4. Я не знаю нічого про цифровий маркетинг 4.0
5. Розгалудження мережі отримання інсайдерської інформації 
для створення резонансних розслідувань
6. Прискорення інформаційних процесів (креативний кон-
тент може поширюватися із надзвичайною швидкістю завдя-
киYouTube, соц мережам

6 3
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

5. Які процеси можуть спричинити втрату потенційного
телеглядача? (прохання обрати не більше 3-х відповідей)

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

зниження якості телепродуктів, що цікавлять споживача
цифрової епохи

118 60,2

посилення тенденцій перетікання аудиторії в інтернет 114 58,2

стрімкий розвиток формальних і неформальних
відеопродуктів, поширених в інтернет-просторі

90 45,9

недостатня кількість телепродуктів, що цікавлять споживача
цифрової епохи

80 40,8

зменшення престижності споживання телеконтенту 55 28ˆ1

лінійне програмування телеефіру 38 19ˆ4

Автономні відповіді: 1. Аудиторія більш старша за віком 
все одно буде дивитися ТБ,
2. дослідження показують, що населення в більшій мірі 
використовує телефони для перегляду новин та отримання 
будь якої інформації.
3. Нецікавий і нерезонансний телепродукт
4. поганий контент, неяскравий, неякісний, брехливий, це 
породить недовіру
5. посилення тенденцій перетікання аудиторії в інтернет

5 2
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6. Які процеси можуть вплинути на приріст
глядацької аудиторії?

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

інтерактивність, що забезпечує зворотний зв’язок зі
споживачем

144 74,2

таргетинг аудиторії 107 55,2

колаборація виробників медіапродукції з операторами,
провайдерами, постачальниками послуг, сейлерами

66 34

зростання престижності споживання телеконтенту завдяки
«плаваючій» сітці мовлення

50 25,8

впровадження кастомізації 37 19,1

впровадження роботизації комунікаційних процесів,
використання технологій штучного інтелекту

33 17

Автономні відповіді: 1. Наявність певних продуктів лише на 
ТБ-каналах. Наприклад, Євробачення транслює лише ТБ 
(яке можна дивитись через інтернет) і не трансляють якісь 
інші медіаплатформи
2. Зворотний зв’ язок
3. А також зв’язка з інтернет трендами
4. Не знаю, багато незнайомих слів, але помічали, що прак-
тично більше рейтингів і різної категорії глядачів у якісних 
живих «соковитих» матеріалів, які професійно відзняті, 
змонтовані.
5. В цілому на приріст — нічого, бо населення України 
меншає об’єктивно
6. Моя відповіть - це зміна майданчика мовлення з те-
левізійного (супутникового, етерного, кабельного) на 
цифровий (інтернет), і, як наслідок, еволюція мовлення 
телебачення відповідно вимог і правил споживання відео-ін-
формації в інтернеті
7. Серіальність та значимість телевізійних продуктів
8. Передовсім - скорочення кількості комерційних телека-
налів до межі пробутковості при одночастному розвитку 
системи суспільноготмовлення, що збалансує інфорпростір: 
з одного боку боротьба за рейтинговість, з іншого - прагнен-
ня задовольнити потреби усіх прошарків і груп суспільства
9. Креативність, нові формати
10. Створення більш інтелектуальних програм

10 5
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

7. Які стратегії слугуватимуть покращенню ефективності
інформаційної політики українських медіакомпаній,
які мовлять на зарубіжні країни?

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

покращення якості проектів власного виробництва 147 75,4

впровадження новітніх технологій та засобів комунікації 
для просування позитивного іміджу України

122 62,6

впровадження позитивного досвіду зарубіжних країн 82 42,1

урізноманітнення мов, якими ведеться трансляція 77 39,5

застосування роботизації бізнес і комунікаційних процесів,
використання технологій штучного інтелекту

24 12,3

Автономні відповіді: 1. Створення унікальних продуктів, які 
транслюватимуть закордонні країни. Для прикладу, поляки 
люблять дивитись Хата на тата :) У них такого нема
2. Виробництво контенту, який зацікавив би глядачів за-
рубіжних країн.
3. нічого не допоможе
4. Проактивна позиція щодо співпраці із закордонними 
агенціями, мовниками та провайдерами, значне зростання 
кількості та якості інформаційного продукту, виробленного 
оперативно та за високими проіесійними стандартами, ро-
зуміння інформаційних потреб та звичок аудиторії, відхід 
від стереотипів.

4 2
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8. Які відеохостинги, відеосервіси, платформи, технології
можуть скласти серйозну конкуренцію лінійному телебаченню?

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

відеохостинги (YouTube та ін.) 148 76,7

платформи цифрової дистрибуції (Netflix, BBC iPlayer, 
vimeo, YouTube та ін)

111 57,5

інтернет-ЗМІ 68 35,2

технологія OTT, на основі якої працюють відеосервіси 
Megogo, Oll TV та ін

51 26,4

Автономні відповіді: 1. коротше всі
2. У цих платформ - різні ЦА та різні ніші.
Так що у найближчі кілька років - навряд
3. Сама користуюсь цими сервісами
4. відеохостинги (YouTube та ін.)
5. Все з перерахованого

5 2,5
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

9. Які моделі сприятимуть монетизації
телеконтенту в найближчі два роки?
(прохання обрати не більше 3-х відповідей)

Варіанти відповідей

Кіль-
кість

респон-
дентів

%

реклама (у т.ч. нативна, контекстна) 137 70,6

спонсорство 87 44,8

b2b, b2c партнерство 47 24,2

маркетингові с ервіси (зокрема Trade marketing, Мерчан-
дайзинг, Trade promo, Mailing, DB management та ін.)

46 23,7

краудфандинг 39 20,1

трансмедійні технології 28 14,4

кобрендинг 26 13,4

медіабаїнг 24 12,4

різні види PayWall 22 11,3

семплінг 13 6,7

Автономні відповіді: 1.Ситуація в Україні така, що є тіль-
ки приватні телеканали і немає незалежного суспілього мов-
ника, крім UA суспільного. Тому краудфандинг може бути 
ефективним саме для створення інших незалежних суспіль-
них мовників
2. Питання потребує подальших досліджень, екстраполяцій-
них методів для прогнозування - недостатньо
3.Створення унікального контенту виходячи з аналізу уподо-
бань цільової аудиторії
4. Спонсорство

4 2
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ДОДАТКИ

Додаток Д
Моніторинг телеконтенту

Моніторинг телеконтенту 2003—2018 рр. за даними “Nielsen”

Джерело: http://tampanel.com.ua/uk/rubrics/programms/

Рік
Програми, 

канали

Вік 18—54 
50+

Rat%   Shr%

Вік 14—49 
50+

Rat%   Shr%

Вік 18+  50+

Rat%   Shr%

Вік 4+   50+

Rat%   Shr%

Рік
2003

За двома 
зайцями 
Інтер

29,02    57,7 27,76   57,34 30,93   58,20 30,65   58,39

2003
Дві долі  
т/с 1+1

28,44   63,08 25,82   62,49 28,65   60,36 27,04   59,34

2003
Гаряча 

лінія, кіно-
рубрика 1+1

25,44   54,27 26,42   58,28 24,40   47,63 25,35   50,78

2003

Новорічне 
привітання 
Президента 

України 
Л. Кучми  

Інтер

23,46   43,60 22,25   42,89 25,31   45,45 24,70   45,05

2003

Золотий 
грамофон. 
Церемонія 
вручення 
премії
Інтер

22,62   55,58 22,49   58,54 23,75   55,05 22,97   57,10

Рік
2004

Великі 
історії 1+1

24,91   51,63 23,52   51,45 29,27   54,76 27,83   54,36

2004
Імперія 
кіно 1+1

22,97   46,47 24,11   50,44 20,54   38,55 21,19   40,90

2004

Аншлаг.
З старим 
Новим ро-
ком! 1+1

20,50   43,98 19,44   43,57 23,49   46,40 22,17   45,99
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

2004

За двома 
зайцями, 
мюзикл  
Інтер

19,28   42,89 18,64   42,97 20,49   43,40 20,06   43,79

2004
Криве дзер-

кало 1+1
18,75   41,35 17,11   40,38 20,99   42,61 19,85   41,97

Рік
2005

Майстер і 
Маргарита 
х/ф  Інтер

34,05   66,46 32,94   66,27 34,54   66,74 32,04   66,17

2005
Тільки 

прем’єри 
1+1

22,43   56,02 21,65   50,42 20,88   45,62 20,68   47,59

2005
Імперія 
кіно 1+1

22,10   44,10 22,83   47,76 19,14   36,55 20,95   40,87

2005
Подробиці 

Інтер
21,87   56,99 18,74   53,64 29,60   65,56 26,07   63,09

2005

Новорічне 
звернення 
Президента 

України 
В.А.Ющен-

ка Інтер

21,48   40,37 20,87   40,16 23,98   43,49 23,34   42,97

Рік
2006

Танці з зір-
ками 1+1

26,28   53,93
ауд 4+  50+

26,28   53,93
ауд 4+  50+

26,28   53,93
ауд 4+  50+

26,28   53,93

2006

Футбол. 
ЧС 2006. 
Італія-

Україна. 
1/4 фіналу  

Інтер

25,88   68,24 
ауд 4+  50+

25,88   68,24 
ауд 4+  50+

25,88   68,24 
ауд 4+  50+

25,88   68,24

2006
Тільки  

прем’єри 
1+1

25,49   53,51
ауд 4+  50+

25,49   53,51
ауд 4+  50+

25,49   53,51
ауд 4+  50+

25,49   53,51

2006

Футбол. 
ЧС 2006. 

Швейцарія-
Україна. 

1/8 фіналу  
Інтер

24,12   66,88  
ауд 4+  50+

24,12   66,88      
ауд 4+  50+

24,12   66,88  
ауд 4+  50+        

24,12   66,88       



465

2006

Новорічне 
привітання 
Президента 

України 
В.А.Ющен-
ка україн-

ському 
народові 

Інтер

21,50   43,09
ауд 4+  50+

21,50   43,09
ауд 4+  50+

21,50   43,09
ауд 4+  50+

21,50   43,09

Рік
2007

Тетянин 
день т/с 

Інтер
13,98   35,51 12,70   34,88 20,57   44,29 19,05   43,29

2007

Новорічне 
привітання 
Президента 

України  
В.А.Ющен-

ка Інтер

16,14   35,59 15,29   34,11 18,50   38,50 17,46   37,03

2007

Звернення 
Прем’єр-
міністра 
України 

Юлії Тимо-
шенко до 

українсько-
го  народу 

Інтер

11,94   30,38 9,91    27,66 18,21   39,73 16,00   37,39

2007
Подробиці 

Інтер
11,05   29,76 9,13    27,10  18,18   40,58 16,21   38,76

2007

Танці з 
зірка-

ми-3. Ліга 
Чемпіонів. 
Гала-кон-
церт  1+1

15,12   34,28 14,44   34,05 17,49   36,43 16,70   36,76

Рік
2008

Новорічне 
привітання 
Президента 

України 
В.А.Ющен-

ка Інтер

19,89   39,26 19,29   39,13 22,08   41,71 19,51   38,86

ДОДАТКИ
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Менеджмент телевізійної галузі
в трансформаціях цифрової доби

2008

Вечірній 
квартал. З 
Новим ро-
ком! Інтер

17,26   39,81 16,30   38,86 19,63   41,32 17,35   36,28

2008
Тетянин 
день т/с 

Інтер
16,74   39,96 15,42   39,50 22,74   46,54 21,92   48,75

2008

Одно-
класники. 
Новорічна 
зустріч! 
Інтер

16,20   33,98 15,41   33,25 18,49   36,59 15,75   32,75

2008
Зачароване 

кохання  
т/с Інтер

15,64   35,82 14,14   34,71 20,11   42,72 19,38   43,32

Рік
2009

Футбол. 
УЄФА. 
Шахтар 

(Україна)-
Вердер 

(Німеччи-
на) Інтер

17,18   49,74 15,73   48,86 18,96   51,89 17,33   50,91

2009

Бокс. 
Віталій 
Клич-

ко-Кевін 
Джонсон 

Інтер

16,04   60,88 15,00   60,96 18,41   66,33 16,31   66,34

2009

Новорічне 
привітання 
Президента 

України  
В.А.Ющен-

ка Інтер

13,91   30,28 14,12   31,65 15,76   32,11 15,56   32,85

2009
Свати  т/с 

Інтер
13,46   41,96 12,84   40,49 14,25   44,96 13,24   44,10

2009
Україна 

має талант  
СТБ

13,45   46,74 12,85   47,46 12,45   40,73 11,74   41,81
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Рік
2010

Привітання 
Президента 

України 
Віктора 

Януковича 
Інтер

20,52   40,16 19,59   38,76 22,75   42,75 21,82   42,33

2010
Україна має  

талант-2 
СТБ

16,66   48,26 16,54   52,80 15,07   44,93 14,57   46,69

2010

Новоріч-
ні  свати. 
Мюзикл

Інтер

16,03   34,23 15,62   34,38 15,71   33,05 15,25   33,63

2010
Вiкна-
Новини

СТБ
14,58   37,75 14,64   39,45 13,49   32,65 13,10   33,81

2010
Пороблено 
в Україні

Інтер 
12,96   38,21 12,08   37,28 14,94   38,52 13,72   37,57

Рік
2011

Бокс. 
В.Клич-

ко — Д.Хей    
Інтер

18,09   69,71 16,97   68,96 19,07   71,92 17,03   71,59

2011

Новорічний 
парад зірок. 

Концерт 
Інтер

17,65   37,47 16,14   35,65 20,65   40,32 19,15   39,49

2011

Казка, дов-
жиною  у 
12 раундів  

д/ф
Інтер

13,00   41,60 11,83   41,52 15,04   45,56 13,19   44,78

2011
Україна має  

талант-3 
СТБ

12,77   34,80 11,41   34,63 11,91   32,01 10,83   32,06

2011

Холостяк. 
Як вийти 

заміж
СТБ

12,56   38,84 11,87   39,08 11,67   35,66 10,73   35,84
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Менеджмент телевізійної галузі
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Рік
2012

Футбол. 
ЧЄ-2012. 
Англія- 
Україна 
канал 

«Україна»

23,30   59,32 22,00   59,38 24,07   57,07 22,35   56,98

2012

Футбол. 
ЧЄ-2012. 
Украї-

на-Швеція 
канал 

«Україна»

16,93   45,06 16,16   45,41 18,08   44,81 16,68   44,61

2012

Футбол. 
ЧЄ-2012. 
Украї-

на-Франція
канал 

«Україна»

16,90   49,24 15,66   49,15 18,93   48,15 17,28   47,82

2012
Вечірній 

квартал 1+1
16,46   36,31 16,30   37,10 14,68   30,57 14,08   30,96

2012
Великий  

бокс
Інтер

13,03   49,19 12,27   50,00 14,90   53,33 13,48   53,31

Рік
2013

Бокс. 
Володимир 
Кличко-

Олександр 
Повєткін 

Інтер

18,96   56,35 17,81   55,76 21,48   58,78 19,61   58,23

2013

Привітання 
Президента 

України 
Віктора 

Януковича 
1+1

15,21   36,13 14,36   35,58 14,14   30,63 13,65   30,71

2013

Футбол. 
Відбірко-
вий матч 
ЧС-2014. 
Франція-
Україна
Інтер

14,79     
44,30

14,05     
44,80

15,98     
44,46

14,68      
43,97
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2013

Вечірній 
квартал. 
З Новим 
роком!

1+1

14,45   34,54 13,82   34,41 13,45   29,56 13,11   29,96

2013

Футбол. 
Відбірко-
вий  матч 
ЧС-2014. 
Украї-

на-Франція
Інтер

11,26   36,09 10,53   35,75 12,95   37,08 11,93   36,41

гру-
день
2014

Привітання  
Президента 

України 
Петра 

Порошенка 
з Новим 

роком 1+1

13,52   31,98 13,45   33,64 13,81   29,60 13,61   30,35

2014
Вечірній 

квартал 1+1
11,86   29,51 11,71   30,78 12,20   27,06 11,64   26,90

2014

Новорічне 
привітання  
Президента 

України 
Петра 

Порошенка 
з Новим ро-
ком Інтер

10,09   23,85 8,94    22,33 12,63   27,04 11,80   26,29

2014
Жди мене 
на Новий 
рік. Інтер

8,08    22,68 7,24    21,53 9,34    20,65 8,64    19,93

2014

Поверни 
моє

кохання 
т/с Інтер

7,77    23,07 7,04    24,23 11,04   28,93 10,21  28,38

гру-
день
2015

Вечірній 
квартал 1+1

15,17   35,91 14,64   37,06 14,85  32,90 14,42   33,37

2015
Слуга наро-
ду т/с 1+1

8,56   23,26 8,08   23,83 7,78   18,42 7,20   18,21
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2015

Новорічне 
привітання 
Президента 

України     
Інтер

7,87    17,60 6,59    15,74 10,30   21,20 9,49   20,30

2015
Битва 

екстрасенсів 
15  СТБ

7,84    20,62 7,07    20,31 8,34    18,35 7,77    18,24

2015
Майстер 

Шеф-5 СТБ
7,78    28,55 7,74    30,64 7,03    22,97 6,60    23,00

гру-
день
2016

Новорічне 
привітання 
Президента 

України 
Петра 

Порошенка 
з Новим 

роком 1+1

15,68   38,67 15,89   37,13 15,96  33,77 15,69  34,60

2016
Вечірній 

квартал 1+1
12,86   33,91 13,24   33,22 12,86  29,88 12,47   30,25

2016
Новорічний 

Вечірній 
квартал 1+1

11,70   31,62 12,22   30,86 13,13   28,74 12,44   28,58

2016
Битва 

екстрасенсів 
16   СТБ

7,12   21,48 7,47    20,66 7,59    17,08 7,21    17,22

2016

Новорічне 
привітання 
Президента 

України 
Інтер

6,99   17,24 7,57    17,69 8,82    18,66 8,33    18,36

гру-
день
2017

Вечірній 
квартал 1+1

11,95   29,20 11,60   30,13 12,04   25,85 11,54   25,86

2017
Майстер 
Шеф-7  
СТБ

6,94    26,50 6,82    28,65 9,08    26,33 5,73    21,49

2017
Битва 

екстрасенсів 
17 СТБ

6,92    19,39 6,33    19,86 7,32    16,52 6,79    16,46
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2017
Вiкна-
Новини 

СТБ
6,00    19,50 5,99    21,43 5,48    14,78 5,04    14,73

2017

Зважені та 
щасливі-7. 

Фінал.  
СТБ

5,81    25,89 5,56    19,43 5,92    22,99 5,51    23,34

ли-
сто-
пад
2018

Танці з 
зірками

1+1
6,81    23,92 6,28    24,44 8,19    24,12 6,09    20,33

2018
Пес-4 т/с 

ICTV
5,65    19,51 4,77    17,57 6,45    17,75 5,61    16,37

2018
Голов-

на тема. 
Україна

5,55    15,84 4,44    14,30 8,99    20,48 7,99    19,58

2018
Вiкна-
Новини 

СТБ
5,52    17,63 5,35    18,73 4,63    12,25 5,52    16,25

2018
Факти 
ICTV

5,16    15,56 4,56    15,40 5,53    13,24 5,02    12,54
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