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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наприкінці ХХ–у першої чверті ХХІ ст. формується 

глобальний соціум у результаті безпрецедентної динамізації всеохоплюючих, 

взаємопов’язаних і водночас різнокерованих інформаційних потоків, що генерують, з 

одного боку, великі медійні хаби, з іншого–місцеві ЗМІ. Виокремлюється новий 

ємний сегмент глобального ринку та особливий вид бізнесу. Глобальний попит і 

глобальна пропозиція на медійні товари та послуги сприяли створенню світової 

мережі їх продукування–делокалізованої, таксономічної з явним і прихованим 

медійним менеджментом, суперечливою системою управління емоціями та 

очікуваннями споживачів насамперед у період великих потрясінь–пандемії корона-

вірусу, БРЕКЗІТ, локальних війн, терористичних актів тощо. 

Ключовими трендами медійного ринку є його гібридизація із симетричними та 

асиметричними інформаційними сигналами, поглиблена секторизація, розвиток 

перманентного медійного активізму, вплив якого на поведінку людей, їхні споживчі 

рішення та вчинки стає вирішальним. Для медійного бізнесу характерні: 

технологізація, локалізація, кластеризація, креативізація, платформізація виробничих 

процесів. Це супроводжується зростаючим колабораціонізмом, відмінною рисою 

якого стає феноменізація поєднання корпоративної співрпраці на початкових стадіях 

створення медійного продукту з активною конкуренцією на завершальних, коли 

йдеться про готовий до виробництва новий формат. 

Поряд із США глобальним медійним кластером став Європейський Союз, який 

узяв курс на гармонізацію національних і наднаціонального законодавств, підтримку 

виробництва європейських медійних продуктів, цифровізацію своїх цивілізаційних 

цінностей, розвиток медійної грамотності та плюралізму за допомогою спеціальних 

ініціатив, інструментів і механізмів розвитку, а також диверсифікації міжнародної 

співпраці. Така позиція ЄС, є важливою й для України, медійні компанії якої прагнуть 

істотно розширити експорт відповідних товарів і послуг, приєднатися до спільних 

проєктів, гармонізувати за європейським зразком регуляторні, фінансові, креативні 

відносини. 

Фундаментальні теоретичні й прикладні розробки у сфері розвитку глобального 

медійного ринку та їх емпірична верифікація широко представлені в працях 

зарубіжних учених – А. Айриса, А. Албаррана, А. Ассмана, Т. Бале, Р. Берона,                  

Ж. Бюгена, Дж. Вагнера, П. Валске, Л. Верта, Л. Вудса, Ф. Вулте, Г. Гагоорта,                     

Д. Галліна, Д. Гілеса, Г. Гіссена, П. Гуле де Монто, Р. Ефрланнда, В. Зіггера,                      

М. Кастельса, Г. Кларка, Л. Кюнта, П. Манчіні, В. Моско, А. Назайкіна, Р. Пікарда,   

М. Портера, Й. Роймера, Е. Роджерса, Дж.-К. Рочета, Дж. Сисорса, П. Сканнела,           

М. Сторпера, І. Суркова, Р. Талера, О.Тіроле, Р. Флориди, К. Хейлза, Дж. Хоукінса, 

Дж. Харрісона та багатьох інших. Системний аналіз новітніх моделей і форм 

локалізації бізнес-активності в умовах посилення глобалізації знайшов своє 

відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних науковців, зокрема: О. Білоруса, 

О. Булатової, А. Вергуна, М. Войнаренка, В. Геєця, Л. Кістерського, Д. Лук’яненка,  

Т. Мельник, Ю. Орєхової, Є. Панченка, Л. Руденко-Сударєвої, О. Рогача,                     

Є. Савельєва, А. Старостіної, А. Філіпенка, В. Чужикова, В. Шевчука, О. Шниркова. 

Соціальні проблеми розвитку сфери її медійно-інформаційної складової розглянуто в 
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працях деяких вітчизняних науковців, зокрема Т. Галахової, О. Дорошенко,                        

Р. Заблоцької, В. Куриляк, М. Проскуріної, З. Портико, Н. Резнікової, С. Сіденко,            

О. Соболь.  

Однак, залишаються дискусійними та невирішеними методологічні проблеми 

генезису глобального медіаринку, його поліструктуризації, ідентифікації трендів 

динаміки структурної таксономії та параметризації глобального трансферу медійної 

продукції. Поглибленого дослідження потребують зростаюча корпоративізація те 

соціологізація медійних ТНК, креативізація, кластеризація та конкурентне 

позиціонування сучасних медіа, комплексний аналіз структури європейського 

медійного ринку, інструментів його регулювання, моделювання процесів віртуалізації 

медійного бізнесу. Нагальною є потреба в розробленні нової системної парадигми 

поліструктурного розвитку глобального медійного ринку. Критично важливо 

обґрунтувати стратегічні пріоритети імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, 

імперативами якої є виведення вітчизняних продуктів на європейський медіаринок, 

що зумовлює високий рівень актуальності дисертації, а також її мету, завдання та 

структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в межах міжкафедральної науково–дослідної теми факультету 

міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», «Ресурси і моделі конкурентоспроможного 

розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» 

(номер державної реєстрації 0115U002368). Особисто автором підготовлено підрозділи 

«Особливості функціональної структури європейського медіаринку та механізми його 

регулювання», а також «Стратегічні пріоритети виведення української медійної 

продукції на світовий ринок». Розроблені здобувачем методики оцінювання розвитку 

медійних систем в Україні та світі, соціологізації медійних ТНК, а також їх 

діджиталізації, креативізації та кластеризації були використані в процесі реалізації 

грантового проєкту Європейського Союзу TEMPUS IV «Розвиток та вдосконалення 

університетського управління в галузі міжнародних зв’язків»–UNIVIA 543893–

TEMPUS–1–2013–1–AZ–TEMPUS–SMGR, у межах якого дисертант став 

співрозробником концепції інтернаціоналізації університету, зокрема її медійної 

складової. Окремі положення дисертації, насамперед щодо визначення економіко – 

правових механізмів медійної (аудіовізуальної) політики ЄС було використано в 

процесі реалізації грантової угоди з Виконавчим агентством ЄС з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури в рамках реалізації проєктів 611478–ЕРР–1–2019–1–

UA–EPPJMO–CHAIR «Студії ЄС у Східноєвропейському національному університеті 

імені Лесі Українки» (м. Луцьк), що реалізовуватиметься впродовж 2019–2022 рр., а 

також гранту 620635–ЕРР–1–2020–1–UA–EPPJMO–CHАIR «Соціальні і культурні 

аспекти європейських досліджень», що виконуватиметься в Національному 

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова впродовж 2020–2023 рр. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

методологічних засад дослідження становлення та функціонування глобального 

медійного підприємництва в процесі його технологізації та цифрової трансформації, 

біхевіоризації, соціалізації й різнорівневої колаборації та обґрунтування на цій основі 

парадигми поліструктурного розвитку європейського і глобального медіаринків. 
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Для досягнення заявленої мети було поставлено й вирішено такі дослідні 

завдання: 

̶ розкрити сутність, особливості та генезис глобального медіаринку в 

умовах зростаючої поліструктуризації медійних систем; 

̶ здійснити параметральну ідентифікацію кількісних та якісних змін глобального 

медіаринку; 

̶ виявити особливості мультиструктурної таксономії медійного простору та 

вплив на нього біхевіористичних факторів; 

̶ виокремити тренди глобального трансферу медійних продуктів у процесі 

забезпечення їх економічної сек’юритизації; 

̶ дослідити формати технологічної, комерційної, секторальної та корпоративної 

структур глобального медійного ринку; 

̶ визначити імперативи, організаційно-економічні форми та специфіку 

соціологізації сучасних медіа; 

̶ висвітлити домінуючі фактори конкурентоспроможності глобальних акторів 

медійного бізнесу; 

̶ провести економетричний аналіз соціальних мереж й ідентифікувати напрями 

їх оптимізації; 

̶ ідентифікувати структурно-функціональну організацію європейського 

медіаринку, механізми та інструменти його наднаціонального регулювання; 

̶ обґрунтувати напрями та стратегічні пріоритети виведення української 

медіапродукції на міжнародні ринки. 

Об’єктом дослідження є процеси, визначальні тренди й закономірності 

становлення та розвитку глобального медіаринку. 

Предметом дослідження є умови, фактори, механізми та інструменти 

системної поліструктуризації глобального медіаринку. 

Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових засадах і 

фундаментальних положеннях економічної теорії, теорії глобалізації, моделювання 

економічних процесів, що мають місце в процесі поліструктурного розвитку 

глобального медіаринку. Методологічну основу дослідження становлять методи: 

абстракції, структурно-логічний, системний, історико-еволюційний та діалектичний. 

Для досягнення визначеної мети та завдань було використано низку 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: системного аналізу (у 

процесі обґрунтування етапів становлення та генезису глобального медіаринку, а 

також розроблення системної характеристики поліструктуризації медійних 

комплексів–п. п. 1.1, 1.3, 2.1); дискурсного аналізу (при визначенні особливостей 

глобальної трансформації медіаринку–п. п. 1.2), ідентифікації передумов і чинників 

розвитку ринку (при встановленні параметральної ідентифікації кількісних та якісних 

змін глобального медіаринку, оцінюванні впливу біхевіористичних факторів на 

розвиток медійного бізнесу та економічної сек’юритизації глобальних і національних 

медійних систем–п. п. 1.4, 2.2, 2.3); компаративного аналізу (для з’ясування сутності 

глобального трансферу медійної продукції, а також визначення трендів комерційної 

та технологічної інтернаціоналізації інформаційних потоків у глобальному 

економічному середовищі–п. п. 2.4, 3.1); інституційного аналізу (при встановленні 

секторальної та корпоративної структури медіаринку–п. п. 3.2, 3.3). У процесі 
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застосування міжпредметних зв’язків дослідження було використано соціологічні 

методи, зокрема онлайн-опитування, оцінювання рівня медійного дискомфорту, а 

також контент-аналіз (при з’ясуванні наслідків соціологізації медійних ТНК–п. п. 

3.4). Також були використані й деякі синтетичні методи, зокрема структурно- 

логічний (для ідентифікації конкурентоспроможності медійної продукції, системної 

креативізації медійних процесів, розроблення стратегічних пріоритетів виведення 

української медійної продукції на глобальний ринок–п. п. 4.1, 4.3, 5.4); математичний 

та економометричний–у процесі визначення динамічних рядів світових рекламних 

витрат, кривої Verhulst, апроксимації (установленні інтервалів еластичності при 

дослідженні медійної діджиталізації–п. п. 4.2); статистичний (знайшов своє 

застосування при оцінюванні анотацій відеороликів у соціальних мережах і 

дослідженні ефектів, зокрема синергійних, від надходження рекламних відгуків у них 

–п. п. 5.3); історико-логічний і системного аналізу (для виявлення особливостей 

міжнародної кластеризації медійного бізнесу, установлення типологізації структури 

європейського медіаринку, з’ясування особливостей функціонування його механізмів 

та інструментів–п. п. 4.4, 5.1, 5.2). 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі акти України, 

інформаційні матеріали Державної служби статистики, інформаційні звіти й огляди 

міжнародних організацій: ООН, New Academy of Business, ЮНЕСКО, ОЕСР, 

Європейської Комісії, Євростату, а також багатьох дослідних центрів, аналітичних і 

рейтингових установ, інституцій та приватних компаній, серед яких Institute for Media 

Research and Media Education; MEDIA (Europe, Cinema); Econsultancy & Above; 

Amazing Social Media Statistics and Facts, Media and Entertainment Industy Trends (ME) 

Deloitte; McKinsey & Company; Wilkofsky Gruen Associaties; European Cluster 

Observatory; Audiovision Media in Europe; European Audiovisual Observatory–Council of 

Europe, MAVISE database, Google Consumer Barometr, Genius Audience, Greenlight– 

studio. Також було використано праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених і 

практиків з проблем медійного підприємництва в умовах його поліструктурного 

розвитку, а для окремих розрахунків–дослідні платформи Suzy та Wolfram Mathematic 

– 11. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає у 

формулюванні парадигмальних підходів дослідження умов, факторів, імперативів, 

трендів і закономірностей поліструктурного розвитку глобального медіаринку в 

процесі його діджиталізації, корпоративізації, соціологізації, мережевізації та 

креативізації, у системному аналізі еволюції моделей медіабізнесу у 

висококонкурентному середовищі, що дає змогу обґрунтувати напрямки й пріоритети 

виведення української медійної продукції на європейський та глобальний ринки. 

У процесі проведеного дослідження було отримано такі найбільш вагомі 

результати: 

уперше: 

̶ розроблено методологічний контент поліструктурної медійної парадигми, яка 

інтегрує компоненти та ознаки постіндустріальної, антропологічної, соціальної, 

інформаційної парадигм з ідентифікацією передумов: науково-технологічних 

(діджиталізація та віртуалізація), політичних (демократичність суспільств, конфлікти, 

війни, тероризм), економічних (доступність експонентних форматів, мережевізація та 
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платформізація), демографічних (репродуктивне відтворення, урбанізація, тривалість 

життя), міграційних (інтенсивність потоків, аутсорсинг, інтелектуальний трансфер) і 

соціокультурних (циклічна динаміка, моральні паритети, конфесійні вподобання); 

принципів–селективна мотивація, системна синергія, явна й прихована 

комерціалізація, нішова ментально орієнтована інформаційна експансія, раціонально-

ірраціональна поведінка різних генерацій споживачів; це дало змогу, з одного боку, 

чітко ідентифікувати її в міждисциплінарній матриці сучасних дослідних систем із 

долученням до аналізу ієрархічних таксонів поліструктурної активності, гібридним 

застосуванням експериментальних, еклектичних концепцій (аналітичних, 

абстрактних, емпіричних) і використанням інструментів фундаментального аналізу, 

диверсифікованим застосуванням прогнозного оцінювання, компаративних 

зіставлень лінійної й асиметричної діагностики, а з іншого–моделювати прагматичні   

конфігурації, параметри, регуляторні механізми, інструменти та платформи 

функціонування та розвитку локальних, національних, міжнародних і глобальних 

медійних ринків; 

̶ здійснено параметризацію сигнальної системи модернізацій дифузії 

глобального медійного бізнесу, що є відображенням багатовекторного конгломерату 

переважно ринкових біфуркацій у структурі виробництва (розширення технологічних 

можливостей медіа, посилення конкуренції, рекламна експансія, міжнародна 

стандартизація, форматизація та адаптація медійних продуктів) і споживання 

(еластичність попиту на інформацію, купівельна спроможність населення, поточна та 

перспективна кон’юнктури); одночасно вона має реагувати на соціально–поведінкові 

індикатори (переоцінка медійних цінностей, довіра /недовіра до джерела інформації, 

слідування ментальним традиціям, егоїзм /альтруїзм, жадібність /доброта споживачів, 

збільшення частки інформаційно обізнаних людей); виявлено, що в процесі 

поширення інформаційних лінків глобального середовища в них постійно 

генеруються креативні імпульси, які під час свого просування зазнають селективного 

фільтрування, а також декодування прямих і прихованих посилів (верифікація, 

підтримка трендів, поведінковий контентний аналіз інформації та зумовлених цим 

людських емоцій), що охоплюють сфери: мотивації виробників і споживачів 

медійних продуктів, часовий лаг їх створення та просування, очікувану корисність, 

можливу ірраціональність, наявність аномалій в ринкових цінах і доходах 

споживачів, що дає можливість у процесі визначення найбільш кон’юнктурних 

проєктів (топіків) ідентифікувати їх прогнозовані й перманентні когнітивні 

викривлення, урахування ментальних реакцій, що в умовах турбулентного 

середовища суттєво посилюються дією фреймів і фарлів, а також постійною 

плинністю медійних ринків; 

̶ обґрунтовано організаційний дизайн конкурентної таксономії глобальних 

медійних систем (Інтернет, телебачення, радіо, друковані ЗМІ, новітні комунікаційні 

модулі), який являє собою систему взаємопов’язаних дій інформаційних агенцій 

(оперативне, аналітичне, рейтингове, цінове, валідне суперництво) та артбізнесових 

медійних компаній (кон’юнктурне, художнє, секторальне, прайм-таймове, ембалажне 

суперництво), які в умовах висококонкурентного інформаційного середовища 

зазнають з боку державних і неурядових структур значних інституційних, правових, 

фінансових, безпекових, інтелектуальних, етичних, етнічних, мовних регламентацій, 
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що посилюються технологічною (використання вартісного обладнання, оптимізація 

фінансових і трансферних витрат щодо створення та просування на глобальний ринок 

медійних продуктів) і креативною (змагання талантів, їх пошук, концентрація та 

експлуатація) конкуренцією; це зумовлює високу секторальну диференціацію 

медійного ринку, його зростаючу гібридизацію, що найбільш повно виявляє себе в 

постійній зміні поведінки споживача, який одночасно може користуватися кількома 

медіа, провокуючи при цьому неможливе раніше й типове в сучасних умовах 

зіткнення двох організаційно–технологічних платформ: звукової /паперової та 

віртуальної, протистояння між якими постійно посилюватиметься в процесі 

подальшої діджиталізації суспільства; 

удосконалено: 

̶ дуальну модель глобальних медійних потоків, яка характеризується, з одного 

боку, радикальною технологізацією цілеспрямованого переміщення великих масивів 

інформації в глобальном середовищі, з іншого–їх комерціалізацією і зростаючою 

вимогливістю споживча до кількості та якості створюваних медійних продуктів; це, 

своєю чергою, зумовлює відповідні інноваційні дифузії в діяльності різновеликих 

медійних підприємств, з адаптацією нових продуктів до місцевих умов, споживча, 

привабливість яких визначається авангардним характером імпульсного усвідомлення 

інформації, можливостями гібридного застосування комбінаторних новинних блоків 

у конкретних умовах розвитку регіону, а також зростаючими масштабами 

селективного сприйняття й усвідомлення пропонованої фабули; установлено, що 

системний процес концентрації активності медійного бізнесу підтримується 

зростаючою централізацією поліструктурних потоків, що, природно, породжує 

мережеву експансію, активний промоушен і формування різнорівневих венчурних 

структур (кластери, технопарки, медійні майданчики, медійні платформи, а також 

відповідні інституції моніторингу), системна підприємницька мобільність яких 

забезпечує задоволення глобального попиту на певний вид емоцій, або ж їх гібридні 

форми в процесі розвитку медійної сингулярності світового соціуму; 

̶ інтерпретацію європейського медійного кластеру, який у сучасному розумінні є 

різновидом креативного кластеру з об’єднанням на інтерактивній основі первинних 

продуцентів (арт-кластери, інформаційні кластери, технологічні кластери) і системи 

національних і наднаціональних урядових, міжурядових і неурядових інституцій, 

гармонізована активність яких грунтується на швидкому реагуванні на креативні й 

бізнесові виклики європейського середовища, результатом чого стає формування 

трансконтинентального медійного активізму, що охоплює: споживачів 

медіапродуктів, наднаціональну регуляторну систему обрану як найбільш ефективну, 

для подальшої імплементації, комерційну модель, що включає поліструктурну 

підтримку медіа та реагування на мінливі смаки й уподобання аудиторії. 

Установлено, що європейський медійний кластер грунується на застосуванні 

поліструктурних європейських інструментів (Соціальний фонд, MEDIA, Фонд 

згуртування, Центр просунутих досліджень, Центр медійного плюралізму та медійної 

свободи, Європейська аудіовізуальна обсерваторія) і механізмів (проєкти, гранти, 

моніторингові дослідження), за участі дослідних мереж, де вирішальною є діяльність 

університетів медійного профілю, які виконують функції підготовки кадрів, 

розроблення нових технологій і комунікацій, спільна консолідована діяльність яких 
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забезпечуватиме в межах кластера постійний прогрес європейського медійного 

бізнесу; 

̶  методологічну сутність дискурс-аналізу для оцінювання креативної бізнес-

динаміки глобальних медіа, який являє собою діагностично активну реакцію ЗМІ на 

швидкоплинні й суперечливі потреби суспільства у форматі двох блоків інтересів: 

різнопланового бізнесового та політико–ідеологічного; такий системний вплив на 

споживача медійних продуктів віддзеркалює збільшення турбулентної динаміки 

зростання /зменшення їх економічної цінності в межах моделі бінарної інформаційної 

платформи, яка, з одного боку, вирізняється своєю масовістю й доступністю, з іншого 

– поступається традиційним секторам медійного підприємництва за рейтингами, 

рівнем комерціалізації, ступенем впливу на соціум, а також контентом і розмірами 

залученої аудиторії; зростаюча в ефірах та в мережі Інтернет частота слів щодо 

формування негативного /позитивного оцінювання кон’юнктурно домінуючих у 

країні та світі соціальних та економічних подій, явищ, процесів, а також особливостей 

сприйняття суспільством нової інформації, що грунтується не лише на підтримці 

власником ЗМІ певної ідеологічної концепції, а й на потужному фінансуванні з метою 

адресності, цілеспрямованості та необхідної критичної концентрації відповідних 

лексичних одиниць задля прямого управління емоціями та поведінкою споживача; 

̶ категоріально-понятійну інтерпретацію медійного хабу як гіперконцентрованої 

поліструктурної системи колабораційних відносин продуцентів, що активуються на 

початкових стадіях виробництва медійних продуктів конкуруючих компаній і 

дезактивуються на завершальних, міжсекторальна діяльність яких забезпечує: 

залучення до участі в проєктах кращих креативних кадрів, отримання змішаного 

інвестування, використання спільної інфраструктури, застосування передових 

технологій виробництва, переміщення та продаж продуктів, створених з урахуванням 

формально та неформально консолідованих    інформаційно – емоційних імпульсів 

(сигналів); зростаюча хаб-колаборація в новому форматі ринкових паритетів 

забезпечує високу трансфертну мобільність медійних продуктів, адаптованих як до 

глобальних, так і до місцевих умов споживання; процес формування хабів охоплює: 

ТНК, медійні холдинги, інформаційні агенції, кластери, місцеві та національні ЗМІ, 

наявні інформаційні ресурси, а також «хмарні технології» Інтернету, консолідований 

вплив яких на споживача забезпечуватиме синергетичний ефект отримання 

надприбутків медійними компаніями; 

набули подальшого розвитку: 

̶ графічна візуалізація поліструктурної моделі медійного бізнесу, що на локально 

віртуалізованій, комерційно-правовій і креативно-творчій основі забезпечує 

взаємодію різних таксономічних структур, корпорацій, національних компаній, 

холдингів, регіональних медійних систем, а також інтрабізнесових структур, 

інформаційних центрів, кластерів, іннотехів, з-поміж яких доцільно виокремити 

атипові (Sony) та віртуальні (Інтернет, «хмарні технології») форми, громадські 

об’єднання (ВВС), гармонізована дія яких сприяє формуванню блоку виробництва 

висококонкурентних медійних продуктів (3D, 4D…XD), які в сучасних умовах 

визначають системне лідерство найпотужніших медіа в таких секторах, як 

телебачення (CNN, BBC World), газети (The Times, FT), журнали (Time, National 
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Geographic), інформаційні агенції (Reuters, Bloomberg), соціальні мережі (Facebook, 

Twitter, You Tube);  

̶ концептуальні положення дослідження процесів економізації та соціологізації 

глобальних медіа, створення індикативної бази валідизації яких уможливило 

зіставлення споживчих інтересів генерацій (B, X, Y, Z) з подальшим фокусуванням на 

поколінні Z (міленіум), яке впродовж наступної чверті століття визначатиме 

гармонізований тренд розвитку медійних систем, їх соціодинаміку та бізнесову 

привабливість; це дало змогу методом анкетування української та закордонної групи 

респондентів виокремити інформаційний пул трансформаційних інтересів міленіалів, 

які мають власний погляд на розвиток медійного підприємництва, приділяють значно 

менше уваги вивченню університетських курсів, натомість наполягають на 

збільшенні ліміту вільного часу для самоосвіти; у– покоління спостерігаються 

зростаюча залежність від комп’ютера та Інтернету, а в разі відсутності доступу до 

них–значний дискомфорт; установлено, що для генерації міленіалів надзвичайно 

важливою, але не критичною є безпека збереження особистої інформації, а їхні 

очікування фокусуються на перетворенні телебачення в нові форми передачі 

креативних реляцій на кшталт адаптованих в Україні глобальних комерційних 

телеформатів – «Голос», «Майстер шеф», «Танцюють усі», що суттєво відрізняються 

від пріоритетів інших поколінь; 

̶ моделювання функцій рекламних витрат на телебаченні та в соціальних 

мережах з установленням залежності показників демонстрації анотацій та їх 

переглядів від тривалості рекламних відео, що дало змогу сформувати алгоритм 

продукування відеореклами, починаючи з її запуску до отримання звіту щодо 

застосування всіх типів, видів, можливостей, переваг (на прикладі You Tube). Подібні 

візуалізації на відеохостингу уможливили врахування надходження 

диференційованих сигналів на пристроях споживачів (мобільні телефони (лідери), 

комп’ютери, планшети, телевізори), що дало змогу прослідкувати динаміку показів, 

визначити гендерні й вікові відмінності преференцій споживачів, середню тривалість 

перегляду та виявити прямі й синергетичні ефекти рекламних відгуків у системах In-

Stream, In-Display; візуалізовано інтерпретацію нового етапу валідизації рекламних 

витрат на основі моделювання часових рамок інтервалу еластичності, який триватиме 

з 2002 р. по 2023 р., та ідентифікувати інтервали диверсифікації, що матиме місце 

впродовж 2019 –2023 рр.; спрогнозовано, що починаючи з 2022–2023 рр. під впливом 

нових глобальних факторів еластичність світових рекламних витрат суттєво 

зменшиться; 

̶ методика ступеневого компаративного міжкраїнового аналізу медійних 

просторів на прикладі України та Грузії, де вони формувалися під впливом 

трансформації пострадянських концепцій, механізмів, інструментів регулювання при 

недостатньому державному фінансуванні політично й економічно значущих 

телепроектів, зростаючій конкуренції за медійний простір з боку заангажованих 

вітчизняних і зарубіжних корпорацій, ідеологічному й політичному протистоянні, 

активній міграції творчих працівників за кордон, посиленому впливу інститутів 

медійного імперіалізму, які більшою мірою в Грузії та меншою в Україні витісняли з 

ефіру національні формати, замінюючи їх адаптованими до місцевих умов, 

іноземними. Характерною спільною рисою медійного бізнесу двох країн стала 
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амбівалентність контенту, що з’являвся в ефірі й мережі Інтернет, адже відкритість 

ринку з одного боку, передбачала можливість проникнення в медійний простір 

високоякісних європейських продуктів, а з іншого–стимулювала зростаючу 

експансію російських, з вмонтованим у них ідеологічним посилом, що стало 

найбільш помітним у періоди військових протистоянь; відмінними рисами 

медіапросторів є зростаюче домінування національних та англомовних каналів, 

формування нових моделей регіонального медійного підприємництва (Грузія), 

зростаюча частка медіахолдингів у виробництві відповідних продуктів (Україна);  

̶ модель експорту вітчизняних медійних продуктів на міжнародні ринки, що 

ґрунтується на принципах гібридизації, креолізації, мультикультурності, 

вестернізації, синкретизму, полілінгвістичності із урахуванням глобальних трендів 

(дифузії, комерціалізації, мережевізації, локалізації); виходячи з алгоритму 

концентрації безпекових і креативних інтересів обґрунтовано стратегічні підходи та 

визначено пріоритети виведення вітчизняної медіапродукції на європейський ринок з 

використанням переваг набуття Україною статусу асоційованої з Європейським 

Союзом держави: часткова імплементація європейського досвіду медійної 

конвергенції країн–учасниць ЄС із забезпеченням свободи медіа та плюралізму 

думок; комерціалізація окремих державних (муніципальних) компаній; збереження 

конкурентних позицій великих і малих медійних брендів насамперед за рахунок 

франшизи); це, своєю чергою, потребує запровадження нових виробничих схем 

(холдинги, кластери, традиційні продуценти, куратори мереж, провайдери, «хмарні 

актори») за участю драйверів, застосування селективних механізмів та інструментів 

регулювання за активного посередництва медійних платформ (технологічні, 

креативні, лобіювання інтересів, ситуативні); 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні 

методологічні положення, розробки, висновки та рекомендації, що були відображені 

автором у дисертації, можуть становити теоретичну та прикладну основу для 

формування ефективної медійної політики держави з урахуванням динаміки 

застосування окремих економічних механізмів й інструментів регулювання 

виробництва та виведення вітчизняних медійних продуктів на європейський і 

глобальний ринки.  

Розроблені та обґрунтовані автором парадигмальні засади глобального 

медійного ринку, які охоплюють параметральну ідентифікацію кількісних і якісних 

змін, мультиструктурну таксономію, економічну сек’юритизацію медійних систем, 

діджиталізацію та соціологізацію діяльності медійних компаній, а також 

кластеризацію медійного бізнесу, можуть бути використані в процесі розроблення 

загальних засад медійної політики України, включаючи її стратегію та алгоритм 

реалізації. Окремі методики, зокрема модель диверсифікації світових рекламних 

витрат і моделювання функцій рекламних витрат у соціальних мережах 

рекомендовані до застосування в процесі розроблення бізнес-проєктів окремими 

українськими й зарубіжними ІТ-компаніями. 

Наукові розробки, висновки й практичні рекомендації автора були використані 

на національному рівні: Міністерством закордонних справ України при визначенні 

відповідних механізмів і драйверів в інформаційній сфері аудіовізуальної політики 

ЄС (довідка від 02.09. 2020); на міжнародному рівні: Торгово-економічним відділом 
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Посольства Королівства Бельгія в Україні при проведенні оперативних нарад з 

розвитку україно–бельгійських торговельних відносин і в процесі з’ясування ролі 

країни в наданні фінансової допомоги Україні та висвітлення цих фактів у 

вітчизняних медіа (довідка від 10.10.2018), Неурядовою міжнародною організацією 

«Promote Ukraine» (м. Релегем, Бельгія) у процесі розроблення моделі поширення 

інформації про Україну європейськими й вітчизняними медіа (довідка від 10.09.2020), 

на регіональному: Комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний 

інститут соціально-економічного розвитку міста» (довідка № 936 від 02.09.2020) при 

розробленні Стратегії розвитку м. Київ, зокрема його соціального комплексу та 

формуванні фундаментальних основ медійної політики в процесі реалізації переваг 

асоціації з ЄС; ТОВ «Науковий парк КНЕУ», результатом чого стало укладення та 

успішне виконання контракту з ТОВ «ТРК» «Студія 1+1» (довідка № 2020 /80-09 від 

01.09.2020). Окремі напрацювання автора (модель створення медійних продуктів, 

імплементація європейської системи регулювання медійної індустрії, 

мегакластеризація вітчизняного та європейського медійних комплексів) використані 

Громадянським об’єднанням «Центр нових рішень» у процесі здійснення аналітичних 

досліджень щодо пришвидшення імплементації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС (довідка №11 від 04.09.2020). Результати дисертації, які були оприлюднені в 

авторській монографії, навчальних посібниках і методичних матеріалах, використані 

у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 

процесі розроблення навчальних програм і викладанні окремих дисциплін на 

факультеті міжнародної економіки і менеджменту, зокрема «Європейська інтеграція» і 

«Європейська інтеграційна політика» (довідка від 02.09.2020), а також у низці 

зарубіжних закладів освіти, зокрема університеті м. Констанц (Німеччина) (довідка  

від 18. 11.2018), університеті Адамас, м. Колкатта (Індія) (лист  від 02. 09. 2017), 

університеті Ла Сапієнца, м. Рим (Італія) (лист від 08. 02. 2019). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які отримані в 

дисертаційній роботі та винесені на захист, здобуті автором особисто й відображені в 

наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті положення, ідеї та висновки, які є результатом самостійної 

роботи автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи пройшли апробацію на 26-ти міжнародних і всеукраїнських науково– 

практичних конференціях, воркшопах, під час проведення наукових і викладацьких 

стажувань: «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово- 

економічні та соціальні чинники» (23–24 вересня 2016 р. м. Одеса), «Європейські 

студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи» (2 червня 2017 р., м. Київ), 

«Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» (6–7 жовтня 2017 р., м. Одеса), 

«Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві» (27 

жовтня 2017 р., м. Київ), «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки 

країни: світовий досвід та вітчизняні реалії» (23–24 березня 2018 р., м. Дніпро), 

«Сучасні підходи до управління підприємством» (12 квітня 2018 р., м. Київ), 

«Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України 

в умовах нових глобалізаційних викликів» (16–17 квітня 2018 р., м. Ужгород), 

«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних 
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відносин» (18–19 квітня 2018 р., м. Київ), «Сучасні підходи до ефективного 

використання потенціалу економіки» (23 березня 2019 р., м. Запоріжжя), 

«Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної 

стратегії» (5 квітня 2019 р., м. Миколаїв), 3-ій Міжнародній науково-практичній 

конференції–«Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки» 

(19 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя), ХІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інформація, аналіз, прогноз–стратегічні важелі державного 

управління» (7 листопада 2019 р., м. Київ). Частину результатів дослідження було 

оприлюднено за кордоном, зокрема на конференціях: «Corporate governance: 

strategies, processes, technology» (20 жовтня 2017 р., м. Каунас, Литва), «The 16th 

international scientific conference: information technologies and management» (26–27 

квітня 2018 р., м. Рига, Латвія), «2018 Sino–Foreign Audiovisual Translation and 

Dubbing Cooperation Workshop» (11–18 червня 2018 р., м. Шанхай, Бюро 

міжнародних культурних зв’язків Міністерства культури КНР), «The modern trends 

in the development of Business social responsibility» (29 червня 2018 p., м. Лісабон, 

Португалія), «The 17th international Scientific Conference Information Technologies and 

Management» (25–26 квітня 2019 р. м. Рига, Латвія), «Digital Transformation Society 

and University» (27–28 червня 2019 р., м. Тбілісі, Грузія), «Corporate governance: 

strategies, processes, technology» (25 жовтня 2019 р., м. Лейпциг, Німеччина). 

«International Relations 2019: Current issues of World Economy» (28–29 листопада 

2019 р., м.м. Братислава–Смоляниця, Словаччина). Розроблені автором спецкурси, 

візуалізовані матеріали дисертації та її окремі розділи було апробовано під час 

наукового й викладацького стажування в Економічній академії імені Д. Ценова (м. 

Свіштов, Болгарія, 04.04.2016–10.04.2016), університеті Фоджії (м. Фоджія, Італія,  

03.05.2016–09.05.2016), Університеті Гранади (м. Гранада, Іспанія, 02.07.2018– 

06.07.2018).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано 

дисертантом самостійно та в співавторстві в 46 наукових працях, загальним обсягом 

84,7 а.а. (особисто автору належить 47,95 а а.), з них: 2-і одноосібні монографії (26,7 

а.а.), 5 розділів у 4-х колективних монографіях, зокрема в 2-х міжнародних (особисто 

автору належить 2,1 а.а.), в 17 статтях у наукових виданнях України, з них 2–у 

наукових фахових виданнях України (1,8 а.а.), 14–включені до міжнародних 

наукометричних баз даних (11,2 а. а.), 1–у Scopus (0,5 а.а.); 5–вийшли у зарубіжних 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (3,05 а.а.); 18 –у 

інших виданнях (2,6 а.а.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, двадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 13 додатків 

на 27 сторінках. Основний текст дисертації становить 380 сторінок. Робота містить 83 

рисунки, 21 таблицю. Список використаних джерел налічує 480 найменувань на 43 

сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

її мету, завдання, об’єкт і предмет; визначено теоретичну основу й методи 

дослідження; розкрито зв’язки роботи з науковими програмами, планами, темами; 
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доведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів; надано 

інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі «Методологія дослідження глобального медіаринку» 

проаналізовано характер його становлення й особливості генезису та за допомогою 

дискурс – аналізу досліджено характерні риси глобальної трансформації, обґрунтовано 

концепцію поліструктуризації медійних систем, що дало змогу провести системну 

параметральну ідентифікацію кількісних та якісних змін глобального медіаринку. 

У процесі розвитку медійних систем та їх корпоративізації надзвичайно 

важливим є прийняття таких стратегічних рішень (T. Клевер, Л. Кюнг, T. Оатлі, а 

також Д. Халлін та П. Манчіні), які дають можливість краще зрозуміти економічну 

природу медіа та усвідомити результати трендових зрушень у ній, зокрема фокусується 

увага на ієрархічних, високо інтегрованих структурах (Л. Мітчел), на інструментарії 

міжнародної політекономії (А. Олейніков), на можливих математичних формалізмах і 

візуалізації (В. Петренко). У роботі обґрунтовано зв’язок економіки медіа з 

інформаційним суспільством, знаннєвою економікою, інформаційними технологіями 

та комунікаціями. Водночас наголошується на необхідності врахування сучасних 

досягнень економічної психології (Л. Верт), впливі на медійний ринок процесів 

дідждиталізації, креативізації, інтелектуалізації, технологізації, інформатизації, 

рекламування, які забезпечують подальшу дифузію секторальних і медійних ринків. 

Визначено особливу роль реклами в медіа, яка в межах так званої Конвергенції 3.0 

забезпечує активний вплив на ринок фундаментальних драйверів: суб’єктів (медійні 

посередники та платформи) і процесів (масштабізація прибутку, персоналізація, 

диверсифікація зв’язків). Найважливішими викликами існуючому ринку стали: 

зростаючий метаболізм дифузних технологій, загострення конкуренції, модернізація 

інституційного регулювання, прискорена таксономізація медійного середовища, 

урізноманітнення ключового тренду. 

У роботі узагальнено основні підходи до дискурсного аналізу динамічної 

ідентифікації медійного ринку, у процесі чого було знайдено додаткову аргументацію 

щодо контентної класифікації та виокремлення нових жанрів (Дж. Вагнер і T. Mаслей) 

розважальних медіа (елегія, «параноя», «нові блискавки», апокаліпсиси, ностальгії, 

фемінізація, «нічні жахи», серіали). Звертається увага на посилений вплив 

біхевіоризму, функціонізму та теології на виробництво новітніх медійних продуктів. 

Отримала подальший розвиток ідея телемедіалізації (Дж. Томелінсон) та культурної 

безпосередності, на яких грунтуються ідеї креативної мобільності, делокалізації та 

медійного центризму. З огляду на домінуючі процеси комерціалізації та креативізації 

глобальних медіа розроблено графічну модель дискурс -аналізної рамки прибуткової і 

креативної динаміки, центральне місце в якій посідають ідентифікаційні платформи 

високого мистецтва, масовості, доступності та комерційності, рейтинговості, 

впливовості на соціум. Прибуткове, й водночас креативне домінування приваблює 

більш широкі контенти й забезпечує активний вплив на соціум ідеологізації 

/деідеологізації, політизації / рефлексії, унаслідок чого в ЗМІ превалює певний набір 

слів та словосполучень на підтримку одного з постулатів медійного комплексу. 

Запропоновано сценарну модель, що охоплює реальний гармонізований та 

ідеологізований тренд розвитку глобальних ЗМІ. На прикладі потужного італійського 
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медійного концерну RAI визначено причини успіху його експортної стратегії, що 

досягається за допомогою так званих фікшин, телеформатів, ліцензій тощо. 

У дисертації наводяться аргументи щодо обґрунтування поліструктуризації 

глобальних медійних систем. Зокрема йдеться про поліморфізм (Н. Гілл, А. Кочер, Л. 

Мартін), крос-культурне структурування (Д. Халлін і П. Манчіні), створення медійних 

кластерів (Ч. Карлсон і Р. Пікард), семіотику віртуальності (К. Хейлз), культурну 

пам’ять (А.Ассман), а також трансвалюацію (П. Гуле де Монто). Пропоновані 

теоретичні підходи лягли в основу обґрунтування базису поліструктурної моделі 

медійного бізнесу, що охоплює зростаючу трансфертність створюваних медійних 

продуктів, їх делокалізацію й віртуалізацію, біхевіористичне сприйняття споживачем 

нових образів, вертикальних і секторальних ідей, модерних способів виробництва та 

застосування інновацій, різнорівневого колабораціонізму, розвитку нетипових форм 

підприємництва, кластеризації.  

У процесі визначення масштабності та характеру модернізації ЗМІ вельми 

важливого значення набуває параметризація кількісних і якісних змін у глобальному 

медійному середовищі. З огляду на це надзвичайно кардинальним є структурування 

основних підходів для їх оцінювання: класичні або традиційні (кількість 

комп’ютерів і телеприймачів на 100 осіб, загальні наклади газет і журналів, 

Інтернет-хостинги (на 1000 осіб тощо), аналітичні (індекс цифрових можливостей, 

пропускна здатність магістральних ліній зв’язку); трендові (власні аналітичні 

розробки провідних компаній та інститутів Deloitte, PWC, UNESCO та ін.). Важливу 

роль при цьому відіграє реклама, яка впродовж останнього десятиліття суттєво 

змінила пропорції в структурі окремих субсекторів медійного бізнесу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура глобального рекламування за категоріями медіа в 2010 та 

2020 рр. (прогноз), % 
Джерело: складено автором за даними Global Media Report 

 

Водночас варто зазначити, що в сучасному медійному бізнесі інтенсивно 

здійснюється конгломерація виробничих технологій за рахунок діджиталізації 

комунікативних процесів і креативного контенту, соціалізації реклами, глобалізації 
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«медійного фаст-фуду», що видозмінює секторальні тренди (наприклад, підписання 

масштабної Угоди «Дісней-Фокс»).  

У другому розділі «Постмодерна парадигма поліструктурного розвитку 

глобального медійного підприємництва» здійснено мультиструктурну 

таксономізацію глобального медійного простору, виявлено найбільш значущі 

біхевіористичні фактори в сигнальній системі медійного бізнесу, установлено 

основні складові економічної сек’юритизації глобальних і національних медійних 

систем, а також обґрунтовано особливості глобального трансферу медійної 

продукції.  

У дисертації пропонується власна поліструктурна модель медійного бізнесу (рис. 

2). Запропонована модель містить ієрархічну систему платформ, інтрабізнесових 

компонентів та інших структур, взаємодія між якими спирається на 

поліструктуризацію медійної активності.  

У роботі доведено, що розроблення мультиструктурної таксономії медійного 

середовища неможливе без чіткого визначення сучасної парадигми, яка, з одного 

боку, спирається на класичні рамкові обмеження (Т. Кун), а з іншого–на сучасні 

моделі мережевізації (М. Кастельс), креативізації (З. Партико), урбанізації (Й. 

Роймер), метрополізації (Р. Крамаренко), глобального поля, глобальної пам’яті, 

конфліктної єдності та партикулізму (М. Фезерстоун, С. Леш), культурної 

гібридизації та креолізації (Й. Фрідман). Наслідком цього є формування 

маніхейської бінарністї, основу якої становлять завоювання, зустрічі, культури та 

їхнє взаємне проникнення, американізація підприємницьких підходів (Н. Канкліні). 

Доведено, що головним трендом останньої чверті ХХ століття стала зростаюча 

мобільність культур і «захопленість ними на відстані». Еволюція парадигм 

безпосередню пов’язана з пануванням постмодернізму, характерними рисами якого 

є толерантність сприйняття, релятивізм, розмита ієрархічність, скептицизм, 

агностицизм. Важливого значення набуває становлення так званої новітньої епохи 

з формуванням креативної економіки й креативного класу, який ідентифікується 

співвідношенням між суперкреативним ядром, креативними професіоналами, 

класом обслуговування та робітничим класом (Р. Флорида). Природним 

доповненням до розмаїття методологічних підходів слід уважати психологічну 

медіаконцепцію Д. Гілес. 

Обґрунтовано головні ознаки нової парадигми, які формуються при 

застосуванні партикулярної моделі управління, обраного типу експериментального 

рішення, дотриманні дослідної традиції. Наведені в роботі аргументи (наявність 

ієрархічності, методологічна дифузія, зростаюча цінність інновацій, креативізація, 

комерціалізація та мережевізація соціуму) дали змогу обґрунтувати концентричну 

модель таксономічного розширення медійної парадигми, яка є різнорівневим 

процесом взаємного зближення глобальних економічної, соціальної та екологічної 

парадигм, парадигм «першого» (інформаційна, креативна, мережна, урбанізаційна) 

і «другого» (секторальна, горизонтальна) порядків. 
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Рис. 2. Поліструктурна модель медійного бізнесу 
Джерело: складено автором 

 

Сутністними характеристиками нової парадигми визначено: поліструктурну 

синергію, інформаційний трансфер, прибутковість, раціональне та ірраціональне 

сприйняття медійних продуктів, поліструктурну таксономію, наявність 

аналітичних, абстрактних, емпіричних, експериментальних, еклектичних 

концепцій, прогнозного оцінювання та зіставлення, самодостатності й 

комплементарності. 

У роботі акцентовано увагу на значущості факторного аналізу розвитку 

медійного бізнесу. Серед багатьох наукових підходів до їх градуалізації 

виокремлено елементи емоційної прагматичності (Л. Мітчел), телевізійний брендінг 

(Л. Хант), розвиток корпоративних зв’язків (Д. Халлін, П. Манчіні), дифузію 

інновацій (Р. Роджерс), модель підприємництва в мистецтві (Г. Гагоорт). Новим 

підходом до класифікації факторів є врахування додаткових ефектів (В. Веблен і 

Дж. Ходжсон), до яких належать: примхи та егоїзм споживачів, «ефект Веблена» 

(гламурність), думка натовпу, інерція, «спокуса новизни», «пастка безоплатності», 

«побоювання дешевизни». Системне узагальнення наукових підходів до 

факторизації медійного бізнесу дало змогу запропонувати сигнальну систему їх 

дифузії (рис. 3) з виокремленням економічного, поведінкового (біхевіористичні) й 

мікс-блоків, а також модулів верифікації, селектування трендів та топіків, аномалій 

медійної економіки. 
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Рис. 3. Сигнальна система модернізаційних дифузій розвитку медійного бізнесу 
Джерело: складено автором 

Розвитку наведеної моделі може сприяти запропонована в дисертації 

концептуалізація біхевіористичних основ глобального медійного бізнесу, що 

охоплює: посилення емоційного контенту, виникнення «тимчасових кумирів», 

моделювання відчуття єдності та синергізму, трансформацію компетенцій 

креативних працівників, трансфер бізнес-активності. 

Доведено, що одним з важливих трендів глобального медійного 

підприємництва є його економічна сек’юритизація, що розуміється як блокування 

негативних сигналів, які надходять у ЗМІ, так і ігнорування закликів до радикальних 

дій, адресованих певним медіа. Відомі світові аналітики фокусують увагу на 

конкуренції та іміджі медійних компаній (А. Айрис, Ж. Бюген), конфесійних 

перевагах (K. Рідел), гіперконцентрації інформаційних ресурсів у мегаполісах       

(Ж. Лернер), конфліктах і медіацентричних та соціоцентричних переміщеннях 

медійних продуктів (Д. Мак-Квейл). Вітчизняний дослідник О. Гойман доволі ємно 

обґрунтував особливості маніпулювання масовою свідомістю в умовах сучасної 

гібридної війни, наслідком чого стала розгалужена ідеологічна пропаганда, що 

заснована на реміфологізації. Проведений компаративний аналіз дав змогу 

запропонувати контактну модель забезпечення безпеки медійних систем, в основі 

якої лежить конвергенція /дивергенція інтересів ЗМІ. Обґрунтовано існування блоку 

диверсифікації загроз, до яких належать моделі асиметричного прояву, залякування, 

зомбування, прямий та опосередкований вплив закордонних центрів, додаткове 

фінансування окремих ЗМІ. До блоку диверсифікації регулювання було віднесено 

економічні важелі, правові норми, а також існуючі в світі технологічні, політичні, 

етичні, ментальні регламентації. Їх умовне протистояння є контактною зоною.  
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Продуктова адаптація 

Еластичність попиту на 
інформацію 

Поточна та перспективна 
кон’юнктура 

Соціоповедінкові індикатори 

Ментальні традиції Інформаційна обізнаність Жадібність / доброта 

Медійні цінності Довіра / недовіра Егоїзм / альтруїзм 

Внутрішнє середовище Глобальне середовище 

Креативні імпульси 

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ БЛОК 

Внутрішня 
мотивація 

Міжчасовий 
 вибір 

Очікувана 
корисність 

Передбачувана 
ірраціональність 

СЕЛЕКТУВАННЯ ТРЕНДІВ 

ЕВРИСТИКА ФРЕЙМИ 

Когнітивні 
викривлення 

Обмежена 
раціональність Фарли Урахування 

ментальності 
Ефективність 

прив’язки 

Анотації біхевіористичної медіаекономіки 

У ринкових цінах і доходах В економічній поведінці 

Ринкова ефективність /неефективність 
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Важливим трендом сучасного медійного підприємництва є глобальний 

трансфер медійних продуктів, який фахівці розглядають через призму утвердження 

позицій смарт-телебачення (К. Iріон, Н. Хельбергер), ринкової логістики                    

(Ч. Лаурелл, Ч. Сандстюм), медіаіндустрії з її когнітивністю, культурою та 

організаційною структурою (Л. Кюнг). Показано, що зростаючого значення набуває 

довіра споживачів до певного бренду (ВВС, CNN, Facebook), зокрема 

комунікативного, на що останнім часом звертають увагу китайські дослідники                

(Л. Лін, M. Лі, Дж. Чен). Це дає змогу вибудовувати систему крос – культурних 

перспектив управління постпопулярністю бренду, ураховувати новітні тренди– 

практику публікацій в соціальних медіа та адаптовані для соціальних медіа 

культурні перспективи (численні звернення до споживачів з різними рівнями 

терміновості, визначеності, конкретності, потужності). Установлено, що сучасні 

медіа можуть містити в собі як прямі так і приховані сигнали, символи, меседжі, 

донесення до споживача окремих інформаційних імпульсів, які Ч. Бакарелла,                  

T. Вагнер, Дж. Kiтцман, Л. Макарті ідентифікують як конструювання 

функціональних можливостей тролінгу й фейкових новин, роль і значущість яких 

зростає з року в рік. Проведений аналіз дав змогу обґрунтувати створення графічної 

моделі глобального трансферу медійних продуктів (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Алгоритм глобального трансферу медійних продуктів (МП) 
Джерело: складено автором 

КОНТЕНТНЕ ФІЛЬТРУВАННЯ 

Концепція нового медійного продукту 

Інформація 

Завершена модель медіапродукту 

Просування на ринок (комерціалізація) 

Диверсифікація Тиражування 

Комерційне 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ І СЕКТОРАЛЬНИЙ ТРАНСФЕР МЕДІЙНИХ ПРОДУКТІВ 

ПОЛІСТРУКТУРНА ОБРОБКА ТА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ДЖЕРЕЛ 

Рекламні запити Художні образи 

СТВОРЕННЯ ПЕРВИННОГО МЕДІЙНОГО ПРОДУКТУ 

Художнє 
Політичне, ідеологічне 

Юридичне Креативне Технологічне 

Вирівнювання Адаптація Доопрацювання 

МП1 МП2 МП3 МП4 МП5 МП… МПn 

Горизонтальний Секторальний 
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Запропонований алгоритм у частині оброблення та оцінювання джерела 

інформації, формування нового медійного продукту, його контентного 

фільтрування, тиражування та комерціалізації через трансфер замовникові є так 

званим вертикальним трендом медійної мобільності. До горизонтального слід 

віднести внутрішні процеси вибраковування, доопрацювання та адаптації. Украй 

важливою є безперервна циклічність процесу, імпульсна природа якої забезпечує 

високу медійну динаміку. 

У третьому розділі «Парадигмальні детермінанти розвитку глобального 

медіаринку» висвітлено процеси комерційної та технологічної інтернаціоналізації 

медійних потоків у глобальному економічному середовищі, а також з’ясовано 

секторальну структуру медіаринку, визначено особливості корпоративізації цього виду 

глобального ринку та соціологізації медійних ТНК. 

Процеси розвитку комерціалізації та технологізації медійних потоків, які нерідко 

ототожнюють з так званим культурним імперіалізмом, потребують чіткої ідентифікації 

та структурування. Це передбачає аналіз певних потоків, фільтрування та 

ідентифікацію створюваних ефектів (підвищення конкурентоспроможності, експансія 

на глобальні й регіональні ринки, промоушен, зростання доходів тощо). Такий підхід 

дає змогу враховувати ієрархічність, кругообіг, ризики появи нових продуктів і 

невідомих раніше джерел інформації, стрімке технологічне переоснащення, поширення 

франчайзингової системи експлуатації творчих моделей, розвиток інформаційних 

брендів, глобальну інституалізацію. 

Динамізація глобалізаційних процесів зумовлює стрімкі зміни секторальної 

структури медійного ринку, основними трендами якої стають: зростаюча цінова 

доступність; формування «нових медіа», в основі яких лежать субсекторальна 

гібридизація, посилена диверсифікація мультимедіа та утворення так званих 

трансмедіа; генерація базових, галузевих і цифрових субконтентів; олігополізація 

низки національних ринків, що дискредитує частину традиційних маркетингових 

підходів при оцінюванні реальних умов функціонування медійних ринків. 

Установлено, що основним індикатором сучасного медійного середовища є час, який 

витрачає споживач на той чи інший інформаційний сегмент. Розрахунково 

встановлено, що радіо сегмент британської ВВС становив 86 % національного, 

теленовин – 56 %, а You Tube – лише 2,7 % (2017 р.). До числа лідерів новин увійшли 

платформи BBC One ITV, ITV Wales, Facebook, BBC News Channel, Sky News Channel. 

Доволі показовою є структура компанії Sony group, яка, окрім традиційних для неї 

секторів електроніки й фінансів, активно лідирує в медійних сферах: ігри та мережі 

(субсектори – мережеві системи, системи дозволів, програмне забезпечення), музика 

(мережева музика, музичне видавництво, аудіозапис), зображення (фільми, телевізійне 

виробництво, мережеві медіа). Зазначається, що смаки й уподобання молодого 

покоління (так званої Z –генерації) зазнають суттєвих змін за рахунок переваг, які ця 

споживча категорія надає новим субсекторам–стрімговому музичному сервісу та 

стрімговому відеосервісу. 

У роботі акцентовано увагу на міждисциплінарному характері розвитку медіа, а 

тому надзвичайно важливим є залучення до досліджень фахівців з філософії, 

психології, соціології, економіки, бізнесу, оскільки науковці вважають сучасний етап 
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«кінцем відстаней» в медіа (Ф. Кайрнсросс), початком їх конгломерації, наслідком 

чого стають когнітивні карти, схеми, парадигми, які окремі фахівці розуміють як 

концепт, фрейми (Л. Кюнг). Зазначається, що за версією Financial Times, упродовж 

останніх п’яти років (2015–2020 р р.) авангардні позиції в глобальному медійному 

бізнесі посіла американська компанія з безсумнівним лідерством Walt Disney, 

ринкова вартість якої становила 201,6 млрд дол. США і в якій було задіяно 195 тис. 

працівників (2017 р.). Утім, медійна сфера виявилась інвестиційно ризикованою, і 

впродовж цього періоду визнали себе банкрутами й зникли з конкурентного поля 

американська Liberty Global та французька Numericable SFR. До ризикованих дій 

вдалася британська Sky, яка впродовж 2014–2017 рр. збільшила свій кадровий 

потенціал у 63,5 раза. Стратегія збереження минулих досягнень характерна, 

наприклад, для Comcast (США) і деяких інших європейських компаній.  

Важливим трендом сучасності стало посилення соціологізації медійних 

корпорацій, яку дослідники розуміють по-різному. Зокрема Р. Інглхарт і К. Вельцель 

вважають, що надзвичайно важливим є посилення демократичних цінностей, Х. 

Казанова переконаний, що причиною цього є секуляризм, К. Шваб упевнений, що 

соціальні зміни зумовлені сублімацією поглядів, наслідком чого стає обділено – 

наділений можливостям громадянин. Підкреслено, що корпоративізація взаємодіє 

через запити суспільства, які можна сегментувати за чотирма найбільш відомими 

генераціями X, Y, Z, з необхідністю фокусування саме на поколінні Z–віковій групі, 

яка по-своєму сприймає політичне, економічне й соціальне середовище, надаючи 

переваги персоніфікації та фізично-цифровому світу в усіх сферах життєдіяльності, 

зокрема й в освіті. 

 Соціологічне опитування (2019 р.) університетської молоді віком 20–25 років, 

65 % з яких становили жінки і в якому брали участь 900 респондентів, зокрема 768 – з 

України, дало змогу визначити сучасні медійні уподобання. Підтверджено, що 

покоління Z надає перевагу музиці, електронним іграм, критично сприймає існуючу 

модель медійної індустрії, виступає за так звану «ми економіку» [Ми + економіка], 

наполягає на збільшенні кількості вибіркових дисциплін в університетах і збільшенні 

вільного часу при тому, що значна частина студентів витрачає на навчання 1–3 

години на добу, 8 і більше разів за день перевіряючи власну електронну поштову 

скриньку (15,8 % опитаних). За умов відсутності доступу до Інтернет дискомфорт 

відчувають 36 % іноземців і 28 % українців (нейтрально до цього ставляться 9 % 

іноземців і 28 % українців). Важливою рисою портрета покоління Z є вибір ЗМІ. 

Зокрема, лише 4 % української молоді слухає радіо; 68,4 %–ніколи не купує газет і 

52,6 %–журналів, майже третина переконана, що телебачення має перетворитися на 

щось інше. Подібними до цього є результати опитування й за кордоном, утім, є й 

відмінності, що зумовлені місцевою ментальністю, вихованням, традиціями, етикою 

сприйняття, уподобаннями та певним типом поведінки  (табл. 1).  

Надзвичайно важливим є також значне гендерне, вікове, статеве та технологічне 

селективне розмежування респондентів, що переконливо доводить існування 

своєрідного конгломерата сприйняття нової інформації, що надходить з різних джерел 

і відображає не лише інтереси споживачів, а й політичних партій, потужніх медійних 

корпорацій, міжнародних угрупувань, вплив яких зростає рік від року. 
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 Таблиця 1 

Сприйняття генерацією Z глобальних телеформатів в Україні  

та за кордоном, % 

Назва телеформату 

Відсоток 

переваг в 

Україні 

Ранг в 

Україні 

Відсоток 

переваг за 

кордоном 

Ранг за 

кордоном 

«Голос країни» 26,7 1–2 36,4 1–2 

«Майстер шеф» 26,7 1–2 36,4 1–2 

«Танцюють усі» 16,0 3 0,0  – 

«Країна має талант» 12,0 4 9,1 3 –5 

«Холостяк» 9,3 5 9,1 3 –5 

«Х-фактор» 6,0 6 9,1 3 –5 

«Битва екстрасенсів» 3,3 7 0  – 

Джерело: складено автором на основі власного дослідження, що було здійснено в межах 

платформи Googlе 

 

Підтверджено, що телебачення стає все менш привабливою для покоління Z 

формою передачі інформації та емоцій і лише окремі масові формати становлять для 

них певний інтерес.  

У четвертому розділі «Глобальна й національна конкурентоспроможність 

медійної продукції» ідентифіковано рівні конкурентоспроможності створюваних 

продуктів, виявлено особливості світових рекламних витрат як найважливішого 

джерела надходження доходів до медійних компаній, розкрито особливості 

системної креативізації медійних процесів і встановлено характерні риси 

міжнародних кластерів медійного бізнесу. 

У дисертації всебічно обґрунтовано суттєвий вплив запровадження 

інформаційних технологій на зростаючий попит на медійні продукти, динаміку їх 

руху, глобальний трансфер форматів. Проаналізовано різні підходи до діагностики 

рівнів суперництва низки медійних компаній (Л. Ахтенхаген, M. Ханг), їх стратегій 

(Д. Годес, E. Oфен, M. Сарварі), залучення венчурного капіталу (T. Хасенпуш, С. 

Баумен), платформізації корпорацій (M. Aрмстронг, С. Андерсон,   Б. Жюль’єн).  

Установлено, що сучасний рівень конкурентоспроможності медійного бізнесу 

визначається: залученою аудиторією, вартістю однієї секунди рекламного часу, 

тривалістю прайм – тайму, місцем у межах тієї чи іншої платформи, а також цілою 

низкою синтетичних індикаторів, які дають змогу об’єктивно оцінити вагову основу 

окремих показників розвитку. Розроблена модель конкурентної таксономії світових 

медійних систем, що визначає тренди глобальної інформаційної конкуренції та її 

інституції (інформаційні агенції, медійний дизайн, артбізнесові компанії та 

розгалужені біфукаційні точки секторальних і горизонтальних видів конкуренції, що 

спираються на відомі нині (Інтернет, телебачення, радіо, друковані ЗМІ) і 

перспективні «хмарні технології» медіа. Водночас здобувачем було обґрунтовано 

формування двох платформ внутрішньої конкуренції сучасних медійних систем 

(візуалізовано-звукової та звукової, паперової та віртуальної), в основі яких лежить 

глобальний трансфер інформації, знань, образів, символів. Виокремлено корпорації-

лідери продажу в 2019 р. медійних продуктів, ними стали Comcast, Wаlt Disney, 

Charter Communications їх сукупний продаж становив 197,5 млрд дол. США, 
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натомість їх ринкова вартість сягнула 510,9 млрд дол. США. До світових 

видавничих лідерів відносять британську WPP, американську Omnicom Group і 

французську Publicis Groupe. 

Встановлено, що важливим трендом світових рекламних витрат у медійній 

індустрії є діджиталізація. Спрогнозовано, що реальними результатами цього процесу 

можуть стати: подальша біхевіоризація форматів і цифрової реклами (С. Перлберг), 

принципова зміна контенту (Пучінеллі, Н. Валкох), зростаюча ефективність реклами 

(Ю. Барт, T. Ендрю, M. Сарварі), створення Smart TV та Online media (K. Айріон, K. 

Хелбергер, Н. Хелбергер), застосування ефекту штучного інтелекту (А. Aгравол). 

Соціальні мережі, зокрема Instagram, FaceBook, You Tube, докорінно змінюють 

підходи до комерціалізації медіа, зокрема й рекламні бюджети. З’ясовано, що при 

витратах рекламодавців у 200 дол. США приблизна кількість глядачів становитиме 2 

млн при інтервалі звернень від 200 до 300 тис. Натомість при ціні 999 дол. США 

відповідні показники становитимуть 10 млн користувачів. Спрогнозовано, що 

телебачення не втратило своєї рекламної привабливості, підтвердженням чого 

слугують дані щодо світових рекламних витрат на TV (рис. 5).  

Проведене економетричне моделювання емпірично-статистичного ряду даних 

світових рекламних витрат із застосуванням кривої Verhulst та програми 

Wolframalpha дало змогу здійснити її апроксимацію (рис. 6). 

.  

Рис. 5. Наближення динамічного 

ряду світових рекламних витрат 

на телебаченні 
Джерело: складено автором за даними 

www. site.ok 

  

Рис. 6. Апроксимація кривою Verhulst 

емпірично-статистичного ряду даних 

світових рекламних цифрових витрат 
Джерело: складено автором за даними 

http://www.abakbot.ru/online-11/377-logistic 

Для з’ясування еластичності цифрових рекламних витрат було визначено 

графічну нерівність, область перетину прямої та експоненціальної функції та, як 

результат–установлено інтервал еластичності для світових рекламних витрат. 

Зазначено, що цей інтервал, починаючи з 2002 р., залишатиметься валідним до  2023 

р., натомість інтервал диверсифікації вважатиметься актуальним лише з 2019 по 

2023 роки. Для цього періоду характерними є модернізаційні тренди, що 

сформувалися під впливом нових технологій на свідомість і поведінку людей, а 

також з огляду на запровадження низки застережних заходів країнового рівня (А. 

http://www.abakbot.ru/online-11/377-logistic
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Остін, Дж. Барнард, Н. Хутчеон). У контексті загального суперництва 

спрогнозовано зростання діджитальних відмінностей між державами – лідерами, що 

підтверджує світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності стосовно 

європейських країн, у межах якого в 2019 р. Швеція посідала–3-є місце,  Данія–4-е, 

Нідерланди–6-е, натомість Болгарія–45-е, Кіпр–54-е. Такі розриви зумовлюють 

застосування низки заходів, скерованих на системну діджиталізацію країн-членів, 

зокрема проекти Індустрія 4.0 (Австрія, Італія, Німеччина, Іспанія, Люксембург, 

Польща), смарт-індустрія (Швеція), виробнича академія (Данія), Альянс за 

індустріальну діяльність (ЄС) тощо. Принципово новим трендом стала Європейська 

відкрита наукова хмара та реалізація підпрограми «Creative Europe Media». 

У дисертації спрогнозовано розвиток нових масштабних форм медіа (творчі 

платформи, смарт-міста, іннотехи, мережеві офіси, кластери, арт-кластери тощо). Їх 

сукупна скоординована діяльність носитиме поліструктурний характер і являтиме 

собою комерційний та інформаційно-креативний компроміс, що віддзеркалюватиме 

зростаючу інтенсивність трансферу медійних продуктів. Пропонується 

алгоритмізація процесу креативізації медійного виробництва з чітким визначенням 

факторів: довіра, інтрига, адаптація, біхевіоризація, інноваційна конкуренція, 

технологічне оновлення, інтенсивність трансферу, космополітизація, 

комерціалізація. Отже, йдеться про створення спільної платформи медійної 

конвергенції й розроблення на її основі стратегій і моделей реалізації відповідних 

проектів з кадровим, дизайновим, комерційним, управлінським і технологічним 

забезпеченням.  

Однією з найефективніших форм організації медійного бізнесу стає його 

кластеризація, зумовлена медійною спеціалізацією, зокрема у видавничій справі 

(Нью-Йорк, Лондон, Лейпциг) виробництві фільмів (Голлівуд, Лондон, Бомбей, 

Бабельсберг), тиражуванні газет і журналів (Фліт стріт у середмісті Нью-Йорка). 

Трендами розвитку медійної кластеризації мають стати цифровізація (Дж. Братон, Г. 

Легар), створення медійних міст (Б. Голдстейн, Т. О’Роган), перетворення місцевого 

кластеру на глобальний (Р. Кайзер, М. Ліке), інтегрування культурного кластера з 

глобальними мережами (Дж. Вонг, С. Шамінад). В ЄС дослідження європейських і 

світових медійних кластерів чітко детермінується інституційною структурою: 

Європейська кластерна обсерваторія, Європейська кластерна панорама, щорічна 

доповідь «Європейські кластерні тренди», «Скорборд регіональної екосистеми», 

«Європейський стрес-тест кластерної політики» тощо. З урахуванням новітніх 

тенденцій у країнах створено передові медійні кластери: Media & IT Cluster, 

«Camecity» (Німеччина); Барселонський медіа-альянс (Іспанія); MCB Media Lab 

(Норвегія), кластер культурно-креативної індустрії (м. Печ, Угорщина); медійний 

кластер Лондонського університету Південного берега в колаборації з Варшавським 

університетом та Європейською асоціацію медійного менеджменту. Доведено, що 

для європейських кластерів актуальними є укрупнення та багаторівнева кооперація, 

результатом чого може стати створення медійного мегакластеру. 

Водночас успіх вітчизняних експортерів забезпечуватиметься за 

максимального врахування мовних, етичних, ментальних, конфесійних та інших 

особливостей конкретної місцевості, а також позиції компаній–конкурентів. З 

огляду на це запропоновано лінійну графічну модель формування європейського 



23 

Арткластери 
Інформаційні 

кластери 
Технологічні 

кластери 

Медійні виробництва Маркетингові компанії 

Кадрові агенції Університети 
Локальні 

інфраструктури 

медійного простору за участі українських компаній  

(рис. 7).  
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 Рис. 7. Модель формування європейського медійного простору 
       Джерело: складено автором 

 

Доведено необхідність запровадження нових принципів регулювання 

медійного підприємництва, з-поміж яких полілінгвістичність, мультикультуризм, 

гібридизація, вестернізація, креолізація, синкретизм. Водночас великого значення 
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набуватиме утворення окремих платформ: технологічної, креативної, лобіювання 

інтересів і ситуативної саморегуляції.  

У п’ятому розділі «Поліструктурний розвиток європейського медіаринку» 

розкрито особливості функціональної структури європейського медіаринку, 

проаналізовано механізми та інструменти його регулювання, змодельовано функції 

рекламних витрат у соціальних мережах і визначено стратегічні пріоритети 

виведення української медіапродукції на європейський ринок.  

Серед багатьох дослідних моделей функціональної структури європейського 

медіаринку вирізняється пропозиція Дж. О’Конор та І. Макдермотт, згідно з якою 

алгоритм прийняття рішення в медіа враховує ментальну модель та її рух до 

ширшого формату. Більш ілюстративним видається так званий оглядовий сценарій 

майбутнього TV та відео в перспективі до 2030 р., коли прогнозне оцінювання  

становитиме своєрідну матрицю між платформою правовласника і його контентом 

(вертикальний зріз) та управлінням національними й глобальними гравцями 

(горизонтальний). Прогнозуються такі результати на телебаченні: втрачання 

різноманітності, універсальний супермаркет, помста телекомпаній, контент 

ендшпіль. Доведено, що майбутня комерціалізація телебачення грунтуватиметься на 

ідеях Web-міграції та розвитку платних послуг (рис. 8). 

 
Рис. 8. Ринок платного телебачення, відео та реклами п’яти найбільших 

країн ЄС (Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія),  

2008 –2020 рр. млрд євро 
Джерело: складено автором за даними World International Television Expert Group 

 

У роботі виявлено причини формування нових трендів у телевізійному та 

відеобізнесі: зростаюча індивідуалізація сприйняття та розширення технологічних 

можливостей, утвердження полілінгвістичності, обмеження рекламного часу 

(насамперед у прайм-таймі); одночасна експлуатація кількох медіа. Спираючись на 

дані Європейської аудіовізуальної обсерваторії, було з’ясовано корпоративну 

структуру брендів платних послуг, що надаються в ЄС. У 2017 р. на ринку 

налічувалось 146 американських компаній (з першими позиціями Amazon Prime, 

іTunes Store, Netflix, HBO GO), 60 – медійних компаній ЄС і лише 12–міжнародних 

медіабрендів, при кількості локалізованих сервісів відповідно 27; 5; 1. Важливого 

значення набуває також процес підготовки фахівців, вимоги до яких стрімко 

- Реклама  - Платні канали  - Зростання платних послуг 
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зростають. З огляду на це, розроблено динамічну модель підготовки медійного 

фахівця, яка реалізується в межах спеціалізованих університетів (факультетів) і 

грунтується на матеріальній платформі, трьох контентах (базовий, практичний, 

вибірковий) і ринку компетенцій випускників, а також фільтрів їхніх ідей і 

процесної активності. 

Інструментами сучасної медійної політики ЄС уважають його фонди 

(Соціальний, Регіонального розвитку, Згуртування тощо), натомість конкретні 

проєкти, що реалізуються впродовж певного часового лагу, відносять до механізмів 

реалізації. Підкреслено, що важливого значення набувають окремі документи, які 

безпосередньо регламентують медіаіндустрію: Директива ЄС «Телебачення без 

кордонів» (1989), «Директива про аудіовізуальні медіапослуги» (2018), 

Лісабонський договір (статті 167, 178), а також підпрограми – «Media Creative 

Europe», «MEDIA» та «MEDIA Mundus». Остання з цих підпрограм є надзвичайно 

важливою на період 2021 – 2027 рр., адже Європейський парламент запропонував 

збільшити фінансування на цей проміжок часу до 2,8 млрд євро (зростання на 92 %). 

При цьому селективна підтримка направлятиметься лише тим інститутам, що 

належатимуть до одного з трьох секторів (культурного, аудіовізуального, 

культурно-креативних індустрій). Спираючись на дані документів ЄС, було 

виокремлено основні напрями фінансової допомоги медійній сфері: стимулювання 

ініціатив щодо просування, розподілу робіт і доступу до ринків, розроблення 

проєктів та їх пакетів, підтримка виробництва телевізійних програм і відеоігор, 

поліпшення доступу до аудіовізуальних творів, заходи просування європейських 

фільмів, заходи, що сприяють спільній міжнародній співпраці, розвиток медійного 

активізму, зміна ліміту ефірного часу для комерційних повідомлень, розроблення 

медійних стратегій та їх просування, експансія образів і брендів. 

Робиться висновок, що з огляду на системність запропонованих заходів, 

окремі з них було б доцільно імплементувати в телепростір України та Грузії, які 

стали асоційованими членами ЄС, прагнуть зменшення присутності в своєму 

інформаційному просторі російського контенту та нарощування можливостей 

експорту вироблених у цих державах медійних форматів. 

У дисертації окрему увагу приділено моделюванню рекламних витрат у 

соціальних мережах як зростаючого компоненту бізнесової активності із суттєвим 

впливом на характер і структуру економічних і креативних інтересів споживачів. 

Зокрема, Р. Ларсон довів, що більшості споживачів притаманний певний ресурс 

терпіння, натомість інші дослідники (Х. Октей, Б. Тейлор, Д. Дженсен) переконані, 

що глядачі значно частіше відмовляються від запуску більш тривалого відео, ніж 

короткого, важливою є також пам’ять бренду (Е. ван Рейжмерстал, Е. Розендаал). 

Для рекламного середовища України характерними є два відомі формати YouTube: 

In-Stream (прямий ефір) та In-Display (записаний раніше). Розроблено структурну 

схему процесу продукування, починаючи від запуску відеореклами до отримання 

звіту про рекламну компанію. Виокремлено кілька рівнів In-Stream (pre-roll, mid-

roll, post-roll), які запускають у процесі вибору часу для показу рекламного 

сповіщення. Спираючись на праці K. Хаттера, було названо види реклами 

(анотації, підказки, оверлеї, супутні банери, метадані) і можливості та сфери їх 

застосування. Зокрема, увага споживачів фокусується на перевагах відеореклами 
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на YouTube (менші витрати на рекламу, підвищення іміджу, простота розуміння, 

впізнаваність бренду, швидкий аналіз відеореклами). Керуючись підходами Д. 

Влофа, розроблено апроксимацію часового ряду рекламних відгуків (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Апроксимація часового ряду рекламних відгуків ( пунктирні лінії) у 

системі послідовного показу реклами: In-Stream та TrueView Video 

 Discovery (In-Display) 
Джерело: складено автором за E.L. Lehmann and J.P. Romano, T. Bludova та www.greenlight 

– studio. com.ua 

 

Констатується, що за умов послідовного показу реклами вирівнюються 

рекламні відгуки, продовжуються ефекти тривалості рекламних сповіщень, які 

надходять вже після завершення відеореклами In-Display, це дає змогу здійснювати 

послідовний показ двох різних видів відеореклами на YouTube: In-Stream та In-

Display. Додаткове застосування математичного інструментарію, зокрема рядів 

Фур’є, середнього ковзного, апроксимації часового ряду рекламних відгуків у 

системі послідовного показу реклами та обґрунтування її динамічних змін дає 

можливість здійснювати прогнозування рекламних відгуків залежно від бюджету в 

процесі встановлення оптимальних параметрів тривалості відеоролика, що 

передбачає застосування алгоритму послідовних аналітичних дій, зокрема: 

формування емпірично – статистичного ряду, розв’язання диференціального 

рівняння 1-го порядку, апроксимацію кривої Verhulst, емпірично-статистичного 

ряду світових цифрових рекламних витрат, установлення характеру еластичності 

цих витрат за часом.  

У дисертації зазначається, що важливими напрямами виведення української 

медіапродукції на глобальний, зокрема європейські ринки, є: запровадження 

цифрових технологій; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних форматів; 

медійна конвергенція (розвиток франчайзингу й ко-брендингу); подальша 

фрагментація аудиторії; розвиток медійної економіки (Р. Пікард); запровадження 

http://www.greenlight/
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новітніх моделей реагування (увімкнення реклами за запитом, цифрова підписка, 

краудфандинг); докорінна зміна контенту; персоніфікація користувачів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове розв’язання наукової проблеми щодо розроблення методологічних засад 

дослідження глобального медійного ринку в поліструктурній парадигмі розвитку його 

технологізації, мережевої комерціалізації, гібридизації, конкурентної та регуляторної 

інституалізації, що дало змогу сформувати низку висновків: 

1. Сучасний медійний ринок є результатом тривалого генезису засобів масової 

інформації у висококонкурентному середовищі, зумовлений, з одного боку, 

прискореною модернізацією технологічного базису активного трансферу створюваних 

продуктів, диференціацією медійних систем, формуванням гібридних моделей 

конкуренції, а, з другого–мінливим попитом споживачів різних генерацій на 

інформацію та розваги, таксономізацією відносин між провідними корпораціями, 

холдингами й місцевими компаніями. Він є складною поліструктурною системою 

проєктування, продукування, комерціалізації, трансферу та продажу специфічних 

товарів і послуг, безпосередньо пов’язаних із секторальними ринками 

інформаційних, цифрових, креативних, виробничих та рекламних інновацій у 

глобальному медійному просторі. 

2. Сучасна критеріально-параметральна ідентифікація розвитку глобального 

медійного ринку є міжсистемною та міжсекторальною, що зумовило ускладнення 

форм організації бізнесу та його зростаючу корпоративізацію, урізноманітнення 

трансферу технологій медійного середовища, глобалізацію попиту на креативний 

контент зі створенням організаційних і технологічних платформ (діджитал-кінотеатри, 

смарт-телебачення, медійні шаблони, акселеровані тренди) за умов динамізації 

політичної та ідеологічної риторики. Аналітична методологія формується як шляхом 

традиційної фіксації кількісних та якісних змін глобального медійного ринку (кількість 

пристроїв, користувачів і періодичних видань на певну кількість осіб тощо) й 

аналітичних характеристик (індекс цифрових можливостей, інформаційна пропускна 

здатність), так і розрахунку синтетичних показників (інформаційна щільність, 

інформаційні потоки, персональні контакти), а також трендового оцінювання, що 

здійснюється авторитетними компаніями, зокрема DeLoitte, PWC. Загальна валідність 

результатів прогнозовано підвищується за рахунок моніторингу соціальних мереж, 

спеціальних соцопитувань та їх емпіричної перевірки із застосуванням 

економометричних моделей. 

3. Упродовж останніх десятиліть у світі склалась ієрархічна (локальна, 

регіональна, національна, наднаціональна, глобальна), мережева (соціальні мережі 

Інтернет), стохастична (одночасне використання кількох медіа, яке здебільшого носить 

ситуативний характер), мультиструктурна система медійно-ринкових відносин, 

новітнім доповненням якої стала еклектика «хмарних технологій» зі збільшенням у 

десятки разів швидкості та ємності інформаційних потоків. Гостро актуалізувалася 

проблема створення медійної парадигми, яка в процесі дифузії традиційних парадигм 

(соціальна, економічна, урбаністична, екологічна, мережева, інформаційна, креативна) 

набула гібридних якостей. Активізувалась дія біхевіористичних факторів, що вплинули 
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на медійний бізнес: посилення емоційного контенту, «виникнення тимчасових 

кумирів», створення нових образів, поведінкових уподобань, трансформація 

компетенцій, розвиток емпатії. Сутнісними ознаками цієї парадигми є новий принцип 

дії (поліструктурна синергія); мотивація (отримання прибутку); раціональне та 

ірраціональне сприйняття медіапродуктів; арена дії; домінуючі типи концепцій 

(аналітичні, абстрактні, емпіричні, еклектичні, різнорівневі таксономічні); завдання 

аналізу (передбачення, прогнозне оцінювання, асиметричне діагностування) та 

самодостатність щодо інших парадигм. 

4. Домінуючий у медіабізнесі глобальний трансфер медійних продуктів є 

процесом поліструктурного оброблення та оцінювання об’єктивності системи 

сигнальних імпульсів, рекламних запитів, художніх образів та емоцій, створення 

первинного медійного продукту та проходження його через контентні фільтри 

(юридичний, політичний, художній, технологічний, комерційний), що завершується 

кінцевою версією готового медійного продукту з його горизонтальним чи 

секторальним надходженням до споживача. Вразливі до зовнішніх впливів 

наднаціональні та регіональні медійні системи потребують економічного, 

інформаційного та психологічного захисту, оскільки їх крихкість, багатоконтентність 

та фінансова залежність провокують численні загрози–асиметричне сприйняття подій, 

підбурювання частини соціуму до протестного руху, цілеспрямована економічна 

скерованість контенту, закордонна експансія через скуповування телевізійних каналів, 

газет, журналів, інформаційних агенцій, окремих сайтів в Інтернеті. 

5. У сучасних умовах кардинальних змін зазнали технологічна, комерційна, 

секторальна та корпоративна структури глобального медійного ринку, основними 

результатами чого стали: зростаюча диференціація споживачів, розширення діапазону 

сприйняття нових форматів, посилення креативізації ефіру та соціальних мереж, 

мережевізація медійного середовища, а також урізноманітнення корпоративних 

моделей: американська олігархічна (CNN), корпорація–громадська організація (ВВС, 

Великобританія), мультиструктурна ТНК (Sony, Японія). Значні інвестиційні переваги 

медійного бізнесу, регіональні та глобальні експансіоністські стратегії ключових 

гравців медіаринку, стрімке підвищення продуктивності праці за рахунок 

технологічної модернізації та збільшення частки креативних працівників вивели в 

економічні лідери американські компанії Time Warnen і Twenty – First Century, FOX та 

Nespers (ПАР), які впевнено демонструють акселерацію своєї впливості та мобільної 

видовищності створюваних медійних продуктів. Яскравим доказом цього слугують 

системні індикатори ринкової вартості цих корпорацій, їх чистого доходу, оборотних 

активів, кількості працюючих, що відображають глобальні масштаби споживачів, 

рейтингові позиції в національному та глобальному інформаційному середовищі. Усе 

більше глобальний медійний ринок диференціюють рекламні запити, зростаюча 

кількість яких зумовила лідерство Інтернет, а також телебачення за рахунок зменшення 

впливості інших субсекторів (газети, журнали, радіо). 

6. Розвиток медійного ринку детермінують процеси економізації бізнесової 

активності поряд з активною соціологізацією ЗМІ, що зумовлює, з одного боку, 

об’єктивний тренд глибинних поліструктурних змін із суттєвим коригуванням  

традиційних маркетингових підходів а, з іншого–віддзеркалюють інтереси споживачів 

не тільки традиційних вікових і гендерних груп, а й багатьох генерацій (B, X, Y, Z). 
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Репрезентативним є фокусування дослідження на поколінні Z (20–30 років), системне 

вивчення якого виявило: подібність споживчої поведінки, визнання власної Інтернет – 

залежності, спільні хвилювання за інформаційну безпеку особових даних, констатація 

втрати інформаційної значущості газет, журналів і частково телебачення й водночас 

усвідомлення важливості глобальних медійних форматів («Країна має талант», «Х- 

фактор», «Танцюють усі», «Битва екстрасенсів»). Водночас, персональні оцінювання 

вагомості цих уподобань значно відрізняються, зокрема зарубіжні споживачі більш 

високо оцінюють талант-шоу, або надзвичайні здібності (голос, рухи тіла, кмітливість, 

якісне приготування їжі), натомість молоді українці зазвичай віддають перевагу ефекту 

видовищності, переживань, співчуттю. 

7. Постійне змагання за споживача, технологічне й креативне оновлення 

форматів, боротьба за розповсюдження новітньої інформації, удосконалення медійного 

дизайну, тиражування й трансфер нових символів, образів і форматів породили 

систему секторальних і субсекторальних типів конкуренції в медіа: оперативну, 

аналітичну, рейтингову, цінову, валідну, кон’юктурну, художню, пройм-таймову, 

ембалажну. Подібна диференціація унеможливлює лінійне прогнозування успіху або 

невдачі медійного бізнесу, що, природно веде до платформізації виробництва на 

звуковій, паперовій або візуалізовано-віртуальній основі, натомість глибинне 

проникнення в свідомість людини та швидкість трансферу інформації, знань, образів, 

символів і поведінки людей визначатимуть конкурентний тренд медійного бізнесу 

першої половини ХХІ ст. 

8. Зростаюча інтенсивність глобалізації медійних систем зумовлює значні 

секторальні зрушення, основними трендами яких є діджиталізація, креативізація та 

кластеризація, що частково переміщує цей сектор зі сфери інформаційного бізнесу до 

прагматичних моделей підприємництва в цифровій економіці. Розробляються численні 

економетричні моделі, які дадуть змогу максимально об’єктивно визначити домінанти 

в динаміці насамперед світових рекламних витрат з апроксимацією їх динамічного 

ряду за допомогою кривої Verhulst, а відтак для прогнозування інтервалу еластичності 

нового циклу світових цифрових витрат (2012–2023 рр.) та інтервалу диверсифікації 

(2019–2023 рр.). Характер процесної креативізації сучасного медійного бізнесу 

вирізняється селективними факторами творчо-інноваційної модернізації (ступінь 

довіри, тривале збереження інтриги, зростаюча уніфікація емоцій, посилення 

біхевіористичних інструментів впливу, поліструктурна конкуренція, комерціалізація та 

космополітизація медійних продуктів), створенням спільних платформ медійної 

конвергенції та розробленням на цій основі нових проектів реалізації творчих 

продуктів. Натомість закономірний процес поєднання диверсифікації виробництва та 

мережевізації його основних технологічних процесів забезпечує міжнародна 

кластеризація медійного бізнесу. Найбільш показовим є приклад формування 

європейського мегакластера із субкластеріальною локалізацією (мистецтво, 

інформація, технології) та суб’єктною ідентифікацією ТНК, маркетингових компаній, 

фондів, неурядових організацій, кадрових агенцій, університетів. 

9. Сучасний європейський медійний ринок є зрілим багаторівневим ринковим 

простором, в межах якого існують як традиційні процеси купівлі–продажу 

виготовлених в ЄС та імпортованих з інших країн конкурентних медійних продуктів, 

так і відповідних регулятивних механізмів, важливими ознаками яких стали: 
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індивідуалізація сприйняття, розширення технологічних можливостей, зростання 

полілінгвістичних тенденцій, урахування пропорцій (час демонстрації реклами, 

продукт-плейсмент, пройм-тайм), розвиток платного телебачення (зокрема в 

соціальних мережах), більш високий рівень доступності носіїв інформації, активна 

цифровізація матеріальних і духовних цінностей європейської та інших цивілізацій, 

комбіноване споживання кількох медійних продуктів, захист авторських прав, 

розвиток «хмарних технологій». Інституційною основою реалізації європейських 

механізмів та інструментів є Європейська Комісія, Центр Медійного плюралізму, 

Інститут європейського медійного права, Європейська аудіовізуальна обсерваторія, 

Media Creative Europe, а також національні регулятори. Найпоширенішими 

інструментами впродовж останніх десяти років стали програми «Media» і «Media 

Mundus», тоді як найзначущим механізмом залишається селективна підтримка 

культурних і креативних індустрій, аудіовізуального сектора, європейського 

кіновиробництва та масштабної цифровізації культурних цінностей. 

10. Економетричне моделювання рекламного функціоналу в соціальних мережах 

для індикативного аналізу завершення перегляду рекламних анотацій (на прикладі 

каналу You Tube) охоплює: статистичний аналіз показників рекламної компанії, 

установлення ступеня зв’язку облікового запису Ad Words, класифікацію ефектів 

відеореклами, характеристику анотацій для різних пристроїв мережевого підключення 

(мобільний телефон, планшет, комп’ютер, телевізор), динаміку натискань, гендерні 

переваги, тривалість перегляду відеоролика, ефекти рекламних відгуків у True View 

Video Discovery (In-Display), оцінювання синергетичних ефектів рекламних відгуків та 

апроксимацію часового ряду, візуалізацію уточнюючих додатків функції рекламних 

відгуків. Загалом при розміщенні рекламних звернень у соціальних мережах 

надзвичайно важливим є короткотерміновий ефект від відеорекламних звернень, що 

значною мірою забезпечує адекватну реакцію на бізнесовий тренд медійного 

рекламування в мережі Інтернет. 

11. Україна, як асоційований член ЄС, має всі можливості для селективного 

виведення своєї конкурентної медійної продукції на європейський та глобальні ринки 

за умови розроблення чіткої стратегії коінтеграції на основі принципів гібридизації, 

синкретизму, полілінгвістичності, вестернізації, мультикультуралізації, креолізації з 

формуванням спільних з країнами Європейського Союзу технологічних, креативних, 

ситуативних, лобістських платформ, імплементацією європейської системи драйверів, 

механізмів та інструментів регулювання, колаборацією холдингів, кластерів, кураторів 

мереж, провайдерів, міжнародних продуцентів, «хмарних» акторів, що 

забезпечуватиме, з одного боку, активну бізнесову й креативну агрегацію українських 

медіакомпаній з провідними європейськими медійними продуцентами, а з іншого– 

інституційно-регуляторну гармонізацію національного та європейського медійних 

просторів. 
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Розкрито сутність, значущість, особливості розвитоку медіаринку; за 

допомогою дискурсного аналізу, поліструктуризації та ідентифікації виявлено 

характер якісних змін в глобальних медіа. Установлено характерні риси 

постмодерної парадигми глобального медійного ринку, що відображено в 

мультиструктурній таксономії, аналізі біхевіористичних факторів, сек’юритизації та 

глобальному трансфері продукції. Визначено парадигмальну основу розвитку 

глобального медіаринку, комерційну й технологічну інтернаціоналізацію медійних 

потоків, корпоративізацію і соціологізацію ТНК. Доведено, що важливим трендом 

модернізації ринку має стати встановлення відповідних рівнів 

конкурентоспроможності, діджиталізації рекламних витрат, системної креативізації 

медійних процесів, кластеризації. Сфокусовано увагу на механізмах та інструментах 

регулювання медійної сфери в ЄС.  

Ключові слова: глобалізація, діджиталізація, ЄС, медіа, медіаринок, медійна 

парадигма, медійний продукт, медійний хаб, медійний потік, механізми та 

інструменти регулювання, поліструктуризація, таксономія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Чужиков А. В. Парадигма полиструктурного развития глобального 

медиарынка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.02–мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, 

Киев, 2020.  

Раскрыты сущность, значимость и особенности медиарынка; с помощью 

методов дискурсного анализа, полиструктуризации и идентификации выявлен 

характер качественных изменений в глобальных медиа. Установлены характерные 

черты постмодерной парадигмы глобального рынка, что отображено в 

мультиструктурной таксономии, анализе бихевиористических факторов, 

секьюритизации и глобальном трансфере продукции. Определено парадигмальную 

основу развития глобального медиарынка, коммерческую и технологическую 

интернационализацию потоков, корпоративизацию и социологизацию ТНК.  

Доказано, что важным трендом модернизации     рынков  должно стать установление 

соответствующих уровней конкурентоспособности, диджитализации рекламных 

расходов, системной креативизации медийных процессов, кластеризации. 

Сфокусировано внимание на механизмах и инструментах регулирования медийной 

сферы в ЕС.  

Ключевые слова: глобализация, диджитализация, ЕС, медиа, медиарынок, 

медиа продукт, медийный поток, медийная парадигма, медийный хаб, механизмы и 

инструменты регулирования, полиструктуризация, таксономия. 
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Chuzhykov A.V. The paradigm of polystructural development of the global 

media market. – Manuscript 

The thesis for the academic degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 

08.00.02 World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv.–Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the research of the paradigm of polystructural development 

of the global media market. The author on the reasonable formation and genesis of the 

development of this type of markets, identified the features of commercialization of its 

individual sectors and in-depth segmentation of production. The discourse analysis of the 

global transformation of the media market is carried out, which is based on the study of 

real consumption volumes. To this end, the approaches of leadership stratification, 

lexicology of creative media products, unification of editing processes are analyzed. Given 

the contradictory nature of global media development, at the studies of the processes of 

polystructuring of global media systems, which include: modernization of the media 

market, strengthening the socialization of TV and radio broadcasting. The important 

identification role of the latest indicators, in particular - information flows of personal 

contacts, restrictions, as well as test assessment of interests and preferences of consumers 

are substantiated. The postmodern paradigm of polystructural development of global 

media entrepreneurship is substantiated, the multistructural taxonomy of the world 

information space has become an important component of it.  

Peculiarities of global transfer of media products are determined, the foundation of 

which is provided by: vertical (subjects of communications, limited access to information, 

self-expression), horizontal (partnerships, feedback) and hybrid (grouping of subjects, 

partial access to information) matrixes. The processes of paradigmatic identification of the 

development of the global market are analyzed, in particular, the framework for the 

separation of commercial and technological internationalization of media flows in the 

global economic environment is determined. The peculiarities of the sectoral structure of 

the media market are revealed, in particular, the oligarchic nature of intercorporate 

competition in the USA (CNN), the closed production cycle in Japan (Sony Group), the 

public form of non-profit activity in the UK (BBC) are clarified. A graphic model of 

socio-economic interaction of global media has been developed, focusing on B, X, Y, Z - 

generations, which includes research of common and different reactions of age strata, use 

of indicative base of change validation, global transfer interaction, and multilevel requests 

of society itself. The vast majority of Ukrainian and foreign students recognize their 

Internet addiction, and almost a third of our compatriots are convinced that television 

should eventually turn into something else. Perceptions of popular global TV formats in 

Ukraine and abroad differ significantly.  

The levels of global and national competitiveness of media products were assessed, in 

particular, the nature of corporate and national rivalry was identified. A graphic model of 

competitive taxonomy of global media systems has been developed, which includes news 

agencies, media design, activity of art business companies, as well as identification of 

relevant types of competition (conjunctural, sectoral, prime-time, packaging, price, rating, 

operational) and evaluation of their impact. on modern media systems of modern mass 

media. As a result of complex mathematical transformations, a model of geometric 
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interpretation of a new cycle of global advertising digital costs was built, which allowed to 

distinguish the intervals of elasticity (2002–2023) and diversification (2019–2023). 

Peculiarities of polystructural development of the European media market, in 

particular its functional structure, are determined. Based on a special study by Deloitte, a 

review scenario of future television and video was formed, based on the platform of the 

copyright holder and the content defined by him, which provides for the formation of 

appropriate iconic models (loss of diversity, "supermarket", TV revenge, endgame 

regulation). A comparative analysis of the media space of Ukraine and Georgia, within 

which common features.  

The peculiarities of the evolution of certain directives ("Television without Borders", 

"Directive on Audiovisual Media Services", as well as articles of the Lisbon Treaty and 

financial mechanisms of the subprogramme "Media Creative Europe" and "Media 

Mundus") are clarified. The effects of video advertising are identified, covering their 

types, opportunities , areas of application and the leadership of YouTube is substantiated 

(reduced costs for video advertising, image enhancement, the possibility of placement on 

video hosting, saving time). Synergistic effects of advertising notifications in the system of 

advertising responses In-Stream and In-Display were found out, which allowed to 

approximate their advertising responses. 

Strategic priorities for bringing Ukrainian media products to the world market have 

been developed, the main trends of which are: partial abandonment of the traditional profit 

model, change of content, personalization of users, active collaboration of manufacturers, 

transfer of 5G signals and active brand rating. The linear model of bringing domestic 

media products to international markets is substantiated, which provides for the 

implementation of new principles. 

Keywords: digitalization, EU, globalization, media, media flow, media hub, media 

paradigm, media product, media markets, mechanisms, and instruments regulatory 

polystructuring, taxonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


