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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток глобалізаційних тенденцій перетво-

рив медійний бізнес у високоприбутковий сектор світової
економіки втім, доволі ризикований, адже саме у ньому
значно пожвавились процеси рекламної експансії, імпуль-
сивного інвестування, переоцінки цінностей та економіч-
ної емпатії. При цьому ключовою фігурою виступає спо-
живач, раціональна та ірраціональна поведінка якого сут-
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тєво випливають на структуру інформаційно-розважально-
го ринку, його динаміку та таксономію. Разом з тим, оці-
нювання поведінкових компонентів медійних процесів по-
требує додаткового вивчення, адже саме воно представ-
ляє собою междисциплінарну дифузію факторної бага-
тофункціональної основи підприємництва цього специфі-
чного виду з відповідною трансформацією існуючої зараз
сигнальної системи.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Виявлення особливостей медійного бізнесу в умовах
глобалізації є важливою проблемою сьогодення, яка док-
ладно розглядалася у працях відомих зарубіжних дослід-
ників, зокрема L. Mitchell, який визначив характер продук-
тивного менеджменту на телебаченні; J.N. Wagner та T. B.
Maclean, котрими була обгрунтована класифікація видо-
вищних програм американського телебачення, Г. Гагоорт,
який визначив суть підприємництва у мистецтві. Безсумні-
вно, що велике значення для розуміння нової диспозиції
медіа мали праці E. Rogers, адже саме йому вперше вда-
лося проаналізувати сутнісну основу дифузії інновацій в
медійній галузі. Водночас попри всі зусилля закордонних
й вітчизняних науковців ще й досі залишаються поза сфе-
рою уваги дослідників проблеми селектування поведінко-
вих факторів розвитку медійного бізнесу, їхньої таксо-
номії, верифікації, потребує додаткових пояснень на-
явність аномалій в економічній поведінці споживачів, що
мають місце в сучасному світі й відбуваються як під впли-
вом сучасних ЗМІ, а й всупереч їм, що лише частково пояс-
нюється іраціональною поведінкою прос'юмерів.

МЕТА СТАТТІ
Полягає у визначенні груп сигнальної системи дифузії

факторів розвитку медійного бізнесу (економічні, поведі-
нкові, мікс) у процесі їхньої верифікації, таксономізації та
селектування, що пояснюють як раціональну, так і ірраці-
ональну біхевіористичну модель споживання відповідно-
го типу послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поведінкові фактори розвитку медійного бізнесу
Стрімкий розвиток комунікацій, зростаюча насиченість

світового ринку товарами та послугами суттєво вплинули
на характер економічних, соціальних, етичних відносин у
суспільстві, адже непрогнозовані дії багатьох простих спо-
живачів (прос'юмерів) вже не вкладалися у звичайні рам-
ки методології маркетингу. Більше того нерідко саме вони
набували ірраціонального характеру, в основі якого лежа-
ла зовсім інша поведінкова модель, аніж та, яку ще доне-
давна активно використовували як неокейнсіанці так і нео-
ліберали. Водночас варто підкреслити, що основний тренд
розвитку суспільства поч. ХХІ ст. лежав у двох площинах,
з одного боку, в межах зростаючого суспільного прагма-
тизму проте, з другого — у докорінних змінах у поведінці
людей, що означало наявність гострої потреби у створенні
принципово нового концепту глобальної моделі. Спро-
бу окреслити методологічні рамки цієї моделі доволі успіш-
но, на нашу думку, здійснив французьський дослідник А.
Бодью. "Я називаю це діалектикою формалізації — пише
він, — через те, що кожен критерій думки насправді є кри-
терієм нової формалізації й, водночас, ця нова формалі-
зація встановлює стосунки або бере участь у взаємодії з
партикулярністю того, що ми прагнемо виразити. У цьому
випадку ми визначаємо формалізацію як універсальність,
але в кінцевому підсумку саме партикулярність привносить
універсальність у модель" [1, c. 202]. З цього випливало,
що характер та структура відносин у глобалізованому
суспільстві не можуть бути повністю формалізованими,
хоча така тенденція дійсно має місце, проте вчинки спо-
живачів, їхнє рішення щодо купівлі нових товарів, послуг
і, що дуже важливо — інформації можуть, з позиції тради-
ційної економіки, носити абсолютно непередбачувальний
алгоритм. З огляду на це, відомий на весь світ дослідник
Дж. Стігліц цілком слушно наголошує на тому, що в світі

швидкими темпами зростає інформаційна асиметрія, яка
має прояв у "…різниці в інформації між, скажімо, пра-
цівником і роботодавцем, користувачем позики і кредито-
ром, страховою компанією і застрахованим" [2, c. 18].
Відтак цілком логічною виглядає спроба автора визначити
напрям майбутніх досліджень нової науки — інформацій-
ної економіки, яку з часом почали називати цифровою
(діджитальною). Утім, прогнозована цифрова модель,
дійсно, багато що пояснювала, проте далеко не все, адже
описати єдиною формулою поведінку різних споживачів
було неможливо. Водночас значні трансформаційні зміни,
які мали місце в системі соціальних і, що дуже важливо,
психологічних наук, призвели до значного посилення по-
зицій біхевіоризму, котрий ще у 60—70-ті роки ХХ ст. не
один раз нищівно критикувався, але вже наприкінці 80-х
— поч. 90-х р. р. століття, що минуло, знайшов велику
кількість своїх прибічників, насамперед, в економіці. Се-
ред багатьох наукових праць того періоду, що присвячені
заявленій проблематиці слід назвати роботи H. Simon [3],
C. Lambert [4] і більш пізній фундаментальний твір з так
званої людської, Дж. Акелрофа [5]. Звичайно, що для ме-
діа, які постійно орієнтуючись на поведінку людей та їхню
реакцію на почуте та побачене це багато що значало. Вод-
ночас потреба у прогнозуванні економічної поведінки по-
питу на новини та емоції підштовхнула провідні медійні
холдинги до включення до штату телеканалів психологів-
біхевіористів, яким, спираючись на притаманні лише їм
специфічні методи дослідження аудиторії вдалося значно
краще спрогнозувати реакцію телеглядачів і радіослухачів
на ту чи іншу передачу, інформаційний випуск тощо. З ча-
сом до них додалися інформаційні агенції, газети і журна-
ли. Відтак принципово новими підходами розвитку медіа
індустрії стали:

— прогнозування емоцій, які відтепер мали суто адрес-
ну аудиторію, причому феномен домогосподарки, яка по-
рається на кухні поза праймтаймом телебачення (18:30 —
21:30 год.) став домінуючим не лише в типових для сприй-
няття "мильних опер" країнах (Бразилія, Мексика, РФ), а
й у багатьох постіндустріальних (США, країни ЄС, частко-
во Японія);

— утвердження "неписаних" стандартів реагування на
індикативні сигнали, що надходять в ефір та тих сповіщень,
які вкладаються в рамки відповідного національного (кор-
поративного) дискурсу. Передбачалося, що саме вони
здатні визначати поведінку людей з огляду як на можливу
раціональну модель подальших дій, так і на ірраціональ-
ну, керувати якою буде доволі важко;

— розвиток економічної емпатії в ЗМІ, процесу коли
спрацьовує механізм підтримки створеного образу, спів-
чуття постраждалим, розуміння національної єдності в про-
цесі подолання перешкод. Такий специфічний тип реакції
на поведінку прос'юмерів відомий у світі дослідник
D. McCann називає в різних частинах своєї монографії по
— різному: антиконкурентною [6, р. 46; р. 52], корпора-
тивною [6, р. 90], економічною [6, р. 73], що передбачає,
на нашу думку, виокремлення різних типів мотивацій з боку
креативного персоналу (розробників продукту), продю-
серів та споживачів відповідних послуг;

— анонімна реакція на почуте і побачене (неприйнят-
тя несправедливості, імпульсивне інвестування, стадна
поведінка, схильність до крайнощів);

— ментальна, вікова, етнічна, специфіка селективно-
го сприйняття інформації, подій, створювальних образів
та зумовлена цим різнорівнева диференціація внутрішніх
рішень споживача, а також громадської локальної реакції
на все що відбувається.

Заявлене вище доволі чітко корелюється з тими нароб-
ками поведінкової економіки, що стали основою нова-
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торських психологічних (біхевіористичних) підходів у
першій чверті ХХІ ст. Центральне місце у розробленні нової
моделі дослідження посідають, на нашу думку, дві фунда-
ментальні праці: лауреата Нобелівської премії Р. Тале-
ра, який досконало вивчив характер емоцій покупців, а та-
кож ретельно проаналізував її принципові рішення, які вони
приймають в процесі купівлі /продажу, виборі пенсійно-
го фонду, іпотеки тощо [7] та Д. Аріелі, який здійснив
доволі вдалу спробу пояснити ірраціональну поведінку
людей [8]. Утім, значно далі пішов ще один західний досл-
ідник І. Девіс [9], який спромігся вивести, спираючись на
людські емоції, міфічну "формулу щастя", яку він назвав
індустрією щастя. У цього автора доволі важливим є іден-
тифікаційний ефект, котрий він, зазвичай, спостерігав у су-
пермаркеті, як позитивної та негативної реакції людей на
той товар, що визначається покупцями найкращим. Зви-
чайно, що у цьому підході є чимало суперечок, адже люди
купують не лише товари, а й виступають потужними спо-
живачами послуг, які не лежать на полицях магазинів.

 Слід зазначити також, що сучасна поведінкова еко-
номіка має розгалужену сис тему досліджень і спостере-
жень і саме у цьому, як нам здається, криється її найбіль-
ший успіх. У якості доказу можна навести культуральний
аспект, який повною мірою пов'язаний, як стверджують Д.
Уоррик, Дж. Міллімен та Дж. Фергюсон, з продуктивністю
праці [10].

 Заслуговує також на увагу спроба внести ясність до
понятійного апарату поведінкової економіки російськими
дослідниками С. Федоровим, Я. Шокіним, Н. Колесніко-
вим, які вирішили принципово удосконалити класичні кон-
цепції В.Т. Веблена [11], Дж. Ходжсона, (G. Hodgson)
[12; 13], а також ряду інших науковців та сформувати на
цій основі перелік стійких поведінкових евристик (мається
на увазі мотиваційний комплекс, що призводить до відхи-
лення уявлення споживачів про реальну вартість блага в
процесі його грошового оцінювання):

— примхи, які передбачають вплив на кінцеві рішення
споживача його егоїзму;

— "ефект Веблена", в процесі його ідентифікації виз-
начається відповідний рівень престижності (гламурності)
при виборі певного товару (послуги);

— "ефект /контрефект" натовпу (купую як усі, купую
всупереч усім);

— "ефект інерції" (побоювання усього нового, що
може завдати шкоди);

— "спокуса новизни" (протилежний варіант, що демон-
струє схильність споживача до ризику);

— "пастка безоплатності", передбачає штучне зави-
щення привабливості блага за рахунок оманливого уявлен-
ня щодо безоплатності його певних якостей;

— "побоювання дешевизни";
— "принада /анти принада", які означають наявність

певного типу товару (послуги), який має притягувати
(відштовхувати) споживача [14, c. 87].

Наведені вище так звані евристики повною мірою
відображають медійні підходи, адже під час демонстрації
улюбленого серіалу своєрідного "вкраплення реклами"
можуть мати місце усі перелічені вище ефекти, які здатні
викликати роздратування (оголосили рекламну паузу на
самому цікавому місці), перенесення співпереживань у
сферу споживання, наслідування поведінки головного ге-
роя тощо.

Доволі оригінальною, на наш погляд, є точка зору ро-
сійської дослідниці О. Яковлевої, яка в межах розробле-
ної нею моделі поведінкової економіки відслідкувала ка-
тегорії, які ще донедавна не відносилися до економіки вза-
галі. Серед них: довіра, справедливість, внутрішня моти-
вація, а також антагоністичні терміни: оптимізм і песимізм.

Як результат, вона запропонувала свою матрицю "реакції
— мотиви", які охоплюють, відповідно, раціональні і не-
раціональні реакції та економічні й неекономічні мотиви
[15, c. 66]. Важливою реакцією, що надходять на неспра-
ведливі дії ринку є імпульси, що породжують незадоволен-
ня споживачів, котрі коректують підтримку уявної моделі
справедливості" [15, c. 67].

Інший методологічний підхід запропонували М. Шерш-
ева і А. Костанян. З їхньої точки зору доволі важливим є
оцінювання ролі держави в моделі людини, як споживача,
що напряму випливає з поведінкової економіки. З огляду
на це вони концентрують своє дослідження на традицій-
них неокласичних підходах, в основі яких лежить патер-
налізм, в межах якого зазначені вище автори додатково
виокремлюють "жорсткий патерналізм", а також менш су-
ворий "старий асиметричний лібералізм" [16, c. 7—8]. На
нашу думку, роль держави у міркуваннях, зазначених вище
науковців є надмірно завищеною. Доволі красномовно про
це говорить медіа ринок постіндустріальних країн. Ство-
рений в його межах продукт є, як правило, інтернаціональ-
ним за характером дії на споживача і таким, що надзви-
чайно швидко хоча й з певними адаптаційними доопрацю-
ваннями переміщується у просторі (можливо й у часі). Ре-
гуляторна роль держави (ідеологічна, обмежувальна,
фіскальна) у країнах лідерах є мінімалізованою, адже ре-
тельно прослідкувати етапи створення доданої вартості
креативно -інформаційного продукту (тут доречно засто-
сувати саме таку термінологію) надзвичайно важко. Тим
не менше майже усі схильні до тоталітаризму режими зав-
жди намагаються постійно посилювати контроль за ЗМІ,
що нерідко призводить всупереч очікуванням до подаль-
шого напруження соціальної, економічної і політичної си-
туації у суспільстві, зневіри у справедливість та зневагу до
державних інституцій та офіційних медіа. Тобто має місце
ситуація, яку доволі ємно описали американські бізнес
консультанти та професори Дж. Коллінз та М. Хансен:
"Вивчення поведінки лідерів за екстремальних обставин
нагадує біхевіористський експеримент або випробування
в центрифузі, що поставило лідерів в екстремальні умови,
аби відсіяти величних від посередніх. Ми вивчаємо, — пи-
шуть далі вони. — у чому полягають відмінності великих
від просто хороших за обставин, які виявляють, підкрес-
люють, підсилюють ці відмінності [17, c. 19]. Утім, як по-
казує світовий досвід, сучасні медіа можуть як зближува-
ти так і роз'єднувати народи в процесі дистанційювання
культуральних відмінностей, що дозволяє формувати, як
зазначають Zh. Wang, Th. De Gmatf & P. Nijkamp, потужні
міграційні потоки [18] активно використовуючи при дослі-
дженнях при економетричні моделі дослідження. Це ство-
рює упереджене розуміння культурного простору та по-
тужного інструменту впливу на нього — медіа ринку.

Безсумнівно важливим, з позиції сьогодення, є розу-
міння необхідності накладання біхевіристичних підходів в
економіці на існуючому зараз медійну плаформу. Більшість
сучасних авторів наполягають на тому, що в епоху техног-
лобалізму має місце розширення дії та впливу спектру ме-
діа. Спробу моделювання, доволі вдалу, як на наш розсуд,
запропонував німецький дослідник Г. Гіссен. У нього мо-
деллю є "Аватар" — своєрідна віртуальна фігура за допо-
могою якої людина може виражати свої емоції і демонст-
рувати знову ж таки свою "псевдосоціальну" поведінку [19,
с. 14]. Утім, за будь-яких умов подальша ідентифікація
подібної логіко — інформаційної моделі потребуватиме
раціоналістичних підходів, у той час коли в її основу зак-
ладається ірраціональна поведінка споживача у т. ч. тако-
го специфічного виду продуктів як медіа. З огляду на ви-
щесказане можна спрогнозувати, що характер та структу-
ра медійного тренду ХХІ ст. вже не носитиме лінійного ха-
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рактеру, вона буде постійно ускладнюватися, розширюва-
ти свою поліструктурну основу, що з одного боку локалі-
зуватиме виробництво медійних продуктів, проте з друго-
го — чітко вписуватиме його продуцентів в глобальну так-
сономію виробництва та обміну інформації, створюваль-
них художніх образів, результатів наукових досліджень в
межах реального і віртуального середовища.

Чимало сучасних дослідників глибоко переконані у
тому, що вже найближчим часом відбуватимуться значні
зрушення в просторовій орієнтації існуючих медіа, а також
тих, що будуть створені вже найближчим часом, що при-
зведе, на нашу думку, до фундаментальної деформації, а
також поліструктуризації, існуючого ринку. З огляду на це,
цілком слушним видається прогноз російського дослідни-

Рис. 1. Сигнальна модель дифузії факторів розвитку медійного бізнесу

Джерело: розроблено автором.
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ка А. Богоявленського який зазначає,: "Змінювальний
простір медіа, котрий розширює і перетворює "слуховий
простір" К. Уільямса, "акустичний простір" Т. Карпентера
і М. Маклюєна не лише досягає нових якісних характерис-
тик (гіперпростір і кіберпростір), а й отримує унікальний
простір, що не існує у традиційному розумінні реальності
простору віртуальної реальності і гіперкомунікації (вірту-
альний простір) в якому чимало класичних теорій "старих
медіа" частково або повністю втрачають своє значення"
[20, c. 86]. Описані вище методологічні трансформації зви-
чайно що є дискутивними, втім, саме вони несуть у своїй
основі розроблення майбутніх трендів розвитку глобаль-
них медіа, що базуватимуться на міждисциплінарних дос-
лідженнях, яскравим прикладом чого може слугувати біхе-
віористична (поведінкова) економіка. З огляду на це, мож-
на стверджувати, що розвиток медійного бізнесу також
багато у чому буде залежати від певної кількості спожи-
вачів (прос'юмерів, як це нерідко називається у наукових
статтях), а також відповідного рівня конкурентноспромож-
ності пропонованих послуг. Тож не дивно, що й медійний
бізнес потребуватиме нового мотивування, а фактори його
розвитку необов'язково можуть вважатися сталими. Саме
такий підхід був закладений нами при розробленні графі-
чного зображення сигнальної моделі дифузії факторів
розвитку медійного бізнесу, що базується на основних за-
садах біхевіористичної (поведінкової) економіки (рис. 1).

Доволі великим недоліком багатьох сучасних до-
сліджень є одновимірність оцінювання й ранжування фак-
торів розвитку того чи іншого явища (процесу), який еко-
номісти оцінюють зі своїх позицій, соціологи — зі своїх,
політологи,філософи — зі своїх. Селектовані таким чином
фактори нерідко накладаються один на другий, а інколи
заперечують висновки, що зробили фахівці різних спец-
іальностей. Друга, утім, також суперечлива методологіч-
на позиція полягає у відсутності динамізму факторів їхньо-
го ранжування та оцінювання мінливої значущості, що ак-
тивно змінюється впродовж певного відрізку часу. Пропо-
нована модель дозволяє скоординувати факторну не-
зіставність.

В основі розробленого автором сигнального підходу
лежить селективна модель трансформації економічних і
поведінкових факторів в ході їхньої змістовної конвер-
генції та формування відповідної міксплатформи.

З позиції сучасної поведінкової економіки надзвичай-
но важливим є верифікаційний блок, основними "індикато-
рами" якого виступають: внутрішня мотивація, міжчасовий
вибір (надзвичайно важливим є чітка аргументація терміну
дії процесу, стратегії, програми тощо), очікувана корисність,
що дуже важливо з позиції біхевіоризму, передбачувальна
ірраціональність, яка вважається докладно дослідженою
психологами, проте менш вивченою економістами.

Подальше селектування трендів дослідження, а також
позиційний аналіз дій споживачів призводить, як це зазна-
чає Г. Еттінген, до чіткого виокремлення напряму сприй-
няття людського середовища — культу оптимізму чи пе-
симізму. Він наводить дані щодо опитування Геллапа в
США (2013), коли 69% респондентів висловилися оптимі-
стично щодо власного майбутнього [21, с. 15]. Назване
селектування не є, на нашу думку, довершеним процесом,
адже охоплює процеси когнітивного викривлення, обме-
женої раціональності (евристика); фарми, врахування мен-
тальності, ефекти прив'язки (фрейми); ринкову ефек-
тивніст /неефективність.

Наступний блок містить у своїй основі окремі топіки пев-
ної вузькоспеціалізованої, а також біхевіористичної, у на-
шому випадку, медіа економіки. Водночас динамічні, важ-
ко прогнозовані економічні процеси сучасного суспільства
можуть відігравати як інформаційно-мобілізаційну роль, так

і відвертати потенціальних прос'юмерів від вкрай важливих
для них подій. Як наслідок, формуються відповідні аномалії
на глобальному рівні у ринкових цінах і доходах, на психо-
логічному — в процесі зміни в економічній поведінці. Ра-
зом узяте це створює відповідний механізм трансферу мед-
ійних сигналів, котрий, як це випливає зі схеми, рухається
переважно за годинниковою стрілкою. Стрімкість та інтен-
сивність сигналу дозволяє спрогнозувати зміни в ієрархії
факторів, дослідити вплив нових мікс факторів на процес
розвитку глобального медійного середовища та позицій на
ньому різнорівневих бізнесових структур.

ВИСНОВКИ
Розвиток будь-якого виду бізнесу в умовах посилення

глобалізаційних тенденцій обов'язково натикається на
складність прогнозування поведінки споживачів, які не-
рідко не можуть чітко визначити свої смаки, уподобання,
побажання, спроможні можуть доволі швидко відреагува-
ти на те, що не викликає у них підтримки. Спрогнозувати
можливий вибір прос'юмерів та з певними ризиками про-
інвестувати його стало важливим завданням як для еко-
номістів, так і психологів-біхевіористів, що мають доволі
великий інструментарій прогнозування поведінки людей.

Принципово новими підходами до дослідження мед-
ійного бізнесу стали: прогнозування отримуваних спожи-
вачами емоцій, що враховують національні, етичні, вікові,
гендерні, інтелектуальні та інші особливості; розроблен-
ня та запровадження індикативної сигнальної системи, що
здатна аналізувати як раціональну, так і ірраціональну по-
ведінку; розвиток економічної емпатії, що охоплює меха-
нізми підтримки художніх образів, співчуття, створення
кумирів; розуміння національної єдності; анонімної, не-
рідко упередженої, реакції людей на побачене й почуте;
селективне сприйняття отриманої інформації та прийнят-
тя "швидких рішень" (імпульсивне інвестування, схильність
до крайнощів, стадна поведінка); різнорівнева диферен-
ціація громадської думки та фейкових вчинків. У процесі
визначення факторів, що впливають на розвиток медійно-
го бізнесу важливими елементами їх новітнього ранжуван-
ня й відповідної таксономії є усвідомлення їхньої швидкої
плинності, структуральної ідентифікації, верифікації та на-
явності можливої аномалії як в цінах й доходах споживачів,
так і в економічній поведінці. З огляду на це, варто виок-
ремити економічні зміни у структурі споживання, зроста-
ючу еластичність попиту на інформацію, демографічний
вибух, підвищення купівельної спроможності населення,
зростання освітньо-культурного рівня споживачів, переоц-
інка медійних цінностей), поведінкові трансформації
(рівень довіри до джерела інформацій, слідування мен-
тальним традиціям, егоїзм /альтруїзм, жадібність, синд-
ром "містера Всезнайки", побоювання втрати того, що
маєш, імпульсивне інвестування), мікс фактори (розширен-
ня технологічних можливостей медіа, посилення медійної
конкуренції, рекламна експансія).
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