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Вступ 

 

Актуальність теми дослідження. Промоція посідає нині важливе 

місце у діяльності будь-якого засобу масової інформації. Незалежно від того, 

яким саме виявляється ЗМК, її використання стає провідним для залучення 

потенційної аудиторії, адже завдяки проморекламі надається можливість 

впритул дізнатися про специфіку та переваги одного мас-медіа над іншим та 

зробити відповідний вибір. 

З огляду на те, що нинішній ринок інформаційних послуг є 

надзвичайно великим, зростає й потреба їхньої вдалої, а головне – ефективної 

презентації. Саме тому на сьогоднішній день абсолютно не відворотнім є 

активне залучення потенціалу переваг, якими наділена промореклама, котра 

втілює свої можливості у  ефірному або ж позаефірному вигляді.  

 У зв’язку з цим проблематичним з наукового погляду виявляється 

наступне: попри те, що в Україні промодіяльність робить свої “перші кроки”, 

набуває все більших масштабів у використанні та розвитку, незалежно від 

того, що саме її прерогативи здебільшого стають вирішальними, вона, все ж, 

лишається на “узбіччі” наукового знання і виявляється практично не 

дослідженою, коли це так необхідно, особливо на початкових етапах 

становлення.  

  Надзвичайно важливим, відкритим та проблематичним на сьогодні у 

науковому плані є окреслене питання і у призмі того, що мало з’ясованими 

постають дані стосовно функціонування промоції у різних ЗМІ, якими є 

суттєві відмінності у промо-акціях між цими ЗМК, як саме реалізується 

промоція, скажімо, у сучасному радіопросторі, які засоби найчастіше 

застосовує і для яких цілей та, нарешті, чи є це результативним. 

Дослідження автором внутрішньої та зовнішньої промоції вітчизняних 

радіостанцій є актуальним з тієї причини, що не лише теоретично, а й 

практично дозволяє розглянути застосування різних видів самопрезентації 

обраними для розгляду радіостанціями. Автор фіксує частоту її появи, 
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специфіку побудови, характеристики мовного, музичного, а подекуди, й 

зовнішнього обрамлення, наявність додаткових елементів тощо. У роботі 

вказується, які види промоції переважають на кожній із досліджуваних 

радіостанцій та зазначаються можливі причини, поряд з потенційними 

наслідками цього.  

Дана розвідка є актуальною ще й тому, що до розгляду було взято різні 

за форматом мовлення радіостанції, що значно розширило коло можливостей 

та результатів і дозволило встановити певні закономірності, які відкривають 

доволі широкий діапазон для подальшого вивчення ефірної та позаефірної 

промоції не лише на радіо, а й на телебаченні тощо. Унаслідок цього 

окреслене дослідження робить певні внески у наукове знання, доповнює його 

новими даними, дозволяє прослідкувати особливості мовлення різних за 

форматом радіостанцій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, проблемами, темами. 

Робота виконана з дотриманням усіх необхідних наукових проблем,  програм 

і планів кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертація витримана в 

рамках наукової теми Інституту журналістики НДР №11БФ045-01 

«Український медійний контент у соціальному вимірі». 

Мета дисертаційного дослідження. Виявити структурно-

функціональну та типологічну специфіку вітчизняної радіопромоції.  

Відтак мета роботи передбачає розкриття низки завдань серед яких: 

1. Визначити структурно-функціональну та типологічну 

специфіку промоції у науці. 

2. З’ясувати структурно-функціональну та типологічну 

специфіку радіопромоції у науці. 

3. Описати зміст внутрішньої радіопромоції українських 

радіостанцій. 
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4. Встановити зміст зовнішньої промоції українських 

радіостанцій. 

5. На основі порівняння виявити приклади залучення 

внутрішньої промоції між радіостанціями. 

6. На основі порівняння означити приклади залучення 

зовнішньої промоції між радіостанціями. 

7. Охарактеризувати реакцію аудиторії на різні види 

внутрішньої та зовнішньої промоції. 

Об’єктом дослідження є радіопромоція радіостанцій Люкс ФМ, Ера 

ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское 

радио, Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національної радіокомпанії  

України (УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, 

радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой. 

Предмет дослідження відображає специфіку внутрішньої та 

зовнішньої промоції вказаних радіостанцій як засобу просування.  

Методи дослідження. Для здійснення більш глибокого та 

багатогранного дослідження та з метою отримання об’єктивних результатів 

нами були задіяні наступні загальнонаукові методи збору інформації: 

спостереження, описовий метод, аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод 

порівняння, фокус-групове дослідження, анкетне опитування, узагальнення. 

Джерельною базою дослідження обрано спектр ефірного наповнення 

та зовнішньої самопрезентації радіостанцій Люкс ФМ, Ера ФМ, Ретро ФМ, 

Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио, 

Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національної радіокомпанії  України 

(каналів УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, 

радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Загалом поле 

досліджень з цієї проблематики не є надзвичайно об’ємним та варіативним. 

Серед тих, які хоча б частково торкаються специфіки роботи (основ реклами 
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та радіореклами) можна назвати: Л. Юзьвак “Важливі аспекти механізму 

планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і 

перспективи”, М. Долхаш “Провокаційна реклама – спосіб привертання 

уваги сучасного споживача”, П. Мірошниченко “Рекламний профіль 

місцевого радіомовлення”, Н. Ковтун “Рекламний радіодискурс як вид 

комунікативного дискурсу” тощо. 

Більш дотичними до провідної тематики власне нашого дослідження ‒  

питань функціонування промоції та радіопромоції, механізмів їх планування, 

створення та оприлюднення постають: О. Гоян “Основи радіожурналістики і 

радіоменеджменту”, О. Різник “До питання щодо основних типів промоції 

мистецьких і літературних творів”, А. Швалбе “Промоушен і маркетинг 

мовних компаній”, Д. Семенова “Як просуваються радіохвилі”, Ю. 

Федутинов, Е. Васильєва, О. Мироненко “Незалежне радіомовлення: уроки 

успіху”, І. Черемних “УТП як частина цілого в рекламному та промоційному 

повідомленнях в системі телевізійного маркетингу”, Б. Ющик “Інтегрована 

промоція – використання інтернетівських інструментів як доповнення 

відомих інструментів промоції” тощо.  

Незважаючи на чималий діапазон наукових праць на сьогоднішній день 

склалась своєрідна тенденція до того, що левова частка дослідницької уваги 

зосереджується довкола чільних моментів функціонування власне рекламних 

повідомлень та їх трансформаційних процесів у різноманітних засобах 

масової інформації. З огляду на це лишень не значна частина наукового 

доробку виявляється присвяченою питанням існування саме промоційних 

повідомлень, характерові їх існування та потенційної дії. Щодо 

радіопромоції, то, відповідно, ще менше досліджень концентрується нині на 

моментах її провадження, презентації у ефірному та позаефірному вигляді.    

Наукова новизна дисертації полягає у різносторонньому висвітленні 

та комплексному узагальненні значного масиву теоретичного доробку як 

українських, так і закордонних дослідників з даної тематики та чималому 

його доповненні власними теоретичними здобутками автора. 
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У роботі вперше було не лише виділено, а й проілюстровано та 

проаналізовано різні види внутрішньої та зовнішньої промоції вказаних 

радіостанцій. Проведено фокус-групове дослідження за даними якого 

з’ясовано реакцію слухацької аудиторії на вказану промоцію.    

З огляду на це, у процесі роботи, було вдосконалено класифікацію 

внутрішньої та зовнішньої промоції дослідника О. Гояна. Виокремлено 

положення щодо того, яку радіопромоцію слухацька аудиторія сприймає 

ліпше. 

За прикладом фокус-групового дослідження, проведеного у рамках 

нашої роботи, є усі передумови для організації подальшого розвитку 

подібних розвідок з залученням більш широкої аудиторії та з висвітленням 

тих моментів, які стосуються й радійної промоції закордонних радіостанцій у 

порівнянні з вітчизняними. 

Практичне значення одержаних результатів. Так як досі немає 

аналогічних праць з вивчення внутрішньої та зовнішньої промоції означених 

нами радіостанцій розвідка може стати у нагоді як теоретикам, так і 

практикам журналістики й радіожурналістики зокрема. Послугувати 

чималою теоретичною базою як для викладачів, так і для студентів 

відповідних вищих шкіл. Бути основою при формуванні теоретичних й 

практичних курсів певних дисциплін (“Основ радіожурналістики”, 

“Радіомистецтва”, “Журналістського фаху” тощо), навчальних посібників з 

прикладних соціально-комунікаційних технологій. 

Крім того, практичне значення одержаних результатів може себе 

знайти й під час планування та організації діяльності вітчизняних 

радіостанцій. Це зумовлено тим, що робота вміщує не лише значну 

теоретичну та практичну базу, а й відображає реакцію слухацької аудиторії 

на певні види радіопромоції.   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, його 

висновки та результати, а також виступи з даної теми на наукових 
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конференціях та присвячені їй наукові статті виконані здобувачем 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були неодноразово обговорені на засіданнях кафедри соціальних комунікацій 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка упродовж 2011-2015 років. Разом з тим, апробація наукових 

результатів дослідження проходила і на тематичних Всеукраїнських, 

Міжнародних, Інтернет-конференціях науково-теоретичного та науково-

практичного рівня: Всеукраїнська науково-практична студентська 

конференція “Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення”. 

Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет 

журналістики (26-27 квітня 2012 року, м. Львів); VІ Міжнародна науково-

практична конференція студентів і аспірантів “Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи досліджень”. Волинський національний 

університет імені Лесі Українки (14-15 травня 2012 року, м. Луцьк); 

Міжнародна студентська науково-практична конференція “Прикладні 

аспекти дослідження медійного контенту”. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики (22 березня 2013 

року, м. Київ); ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 

“Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення”. Львівський 

національний університет імені Івана Франка. Факультет журналістики (25-

26 квітня 2013 року, м. Львів); ІІ Міжнародна Інтернет-конференція 

“Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції”. Інституту 

філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного 

університету (15 травня-15 червня 2013 року, м. Бердянськ); Всеукраїнська 

науково-практична конференція “Критерії діагностики та методики 

розрахунку впливу медіа” Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. Інститут журналістики (10 квітня 2014 року, м. Київ); ХІ 

Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична заочна конференція 

“Наука України. Перспективи та потенціал”. Науково-учбовий центр 
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прикладної інформатики НАН України. Інститут освітньої та молодіжної 

політики (26-27 вересня 2014 року, м. Київ); VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція “Реклама: інтеграція теорії та практики”. Київський 

національний торговельно-економічний університет (21 листопада 2014 року, 

м. Київ). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження маю 

надруковану наукову статтю “Специфіка ефірної промоції радіостанцій Люкс 

ФМ та Ера ФМ” у “Наукових записках Інституту журналістики” Том 45 

(жовтень-грудень 2011 року). У “Наукових записках Інституту 

журналістики” Том 53 (жовтень-грудень 2013 року) було опубліковано і 

наступну наукову статтю “Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро 

ФМ та Кісс ФМ”. Разом з тим надрукована у “Наукових записках Інституту 

журналістики” Том 57 (жовтень-грудень 2014 року) і третя наукова стаття 

“Специфіка ефірної промоції радіостанцій Шансон та Хіт ФМ”. У науково -

виробничому журналі “Держава та регіони” (Серія: Соціальні комунікації, № 

4 (20) маю оприлюднену четверту наукову статтю “Специфіка ефірної 

промоції радіостанції “Русское радио”.  

21 квітня 2015 року вийшла в друк у закордонному науковому виданні 

“Универсум: филология и искусствоведение” остання наукова стаття 

“Специфика эфирной промоции радиостанции “Шарманка”.  

Структура й обсяг дисертації. У дисертаційне дослідження входять: 

вступ, список умовних скорочень, три розділи, кожний з яких має підрозділи 

і супроводжується висновками, загальні висновки, список використаних 

джерел, який нараховує 146 позицій, додаток, 411 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 370 сторінок, з них основного тексту – 179 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття “промоція” та основні його складові 

 

З огляду на чималий спектр завдань та можливостей, які нині 

відкриваються перед численними засобами масової інформації та рівень 

потреб і запитів аудиторії, все більшого значення починає набирати доволі 

якісна та яскрава промоційна здатність кожного каналу комунікації, яка, в 

сучасних умовах, подекуди виявляється вирішальною. Саме можливість 

колоритно і неординарно виділятися з-поміж решти мас-медіа й робить 

чималий внесок у їх індивідуальність, особливість та привабливість. Ну а це, 

в свою чергу, і диктує попит на останніх. 

Відтак даний процес не є простим, він доволі громізткий та 

трудоємкий. На шляху до  вдалого “будівництва” і презентації себе, кожен 

засіб масової комунікації стикається з безліччю тих питань та завдань, які й 

допомагає їм якомога ефективніше вирішити саме промоція.  

У силу тих процесів, які зараз є актуальними так склалося, що поняття 

промоції починає займати чи не провідні місця у діяльності різноманітних 

засобів масової інформації. До кола її прерогатив дедалі більше та частіше 

звертаються, ну а її можливості, часом, здатні перевершити усі сподівання.  

Власне, задля кращого розуміння механізмів функціонування промоції 

спробуймо більш детально поглянути на це поняття, прослідкувати за станом 

його досліджуваності, наявним впливом на потенційну аудиторію, 

характерністю ставлення до неї і, нарешті, її ефективністю. Утім спершу 

з’ясуймо, що ж собою представляє сам термін “промоція” як такий.  

Як запевняють науковці, у ритмі сучасного життя, “привабливість 

товару не дає достатніх гарантій  щодо його продажу. Для цього просто 

необхідно інформувати споживачів про його існування, переконувати про 

його добру якість і схиляти їх до закупівлі товару. Тому однією з важливих 
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складових частин маркетингової стратегії є комунікативна політика, чи 

комунікація з ринком, яку часто ще називають промоцією.   

Отже, “промоція (з лат. promotio) ‒ це організація будь-якого заходу 

шляхом залучення інвесторів та спонсорів. Це рух товару на ринку і 

стимулювання збуту продукції” [1, с. 77]. 

Промоція – це і сукупність дій та засобів, за допомогою яких 

передається інформація на ринок стосовно товару чи фірми, вивчаються 

потреби споживачів, відбувається провокування їх до закупівлі і 

скеровується попит” [2].  

Таким чином, продовжуючи думку вченого, промоція повинна 

працювати на те, щоб, привертаючи увагу споживача, скорочувати дистанцію 

між набором тих товарів, які пропонуються і тими потребами, які є у 

потенційного споживача. Задля цього споживачеві максимально мають 

висвітлити усі можливі пріоритети товару, де його можна придбати, якими є 

переваги саме цього товару, чим він кращий за той, який пропонується 

конкурентами, тощо. 

У ході роботи, ознайомлюючись з вказаним вище тлумаченням суті 

поняття “промоція”, ми мали нагоду наштовхнутись на ряд й інших його 

визначень, які виявились доволі різнобічними. Таким чином, за даними 

“Словника іншомовних слів”,  термін “промоція” розуміється ще й як 

“урочисте переведення з навчального закладу нижчого розряду до 

навчального закладу вищого розряду. Присудження вищого (порівняно з 

попереднім) вченого ступеня, почесного звання” [3].    

Відтак і на цьому багатоплановість тлумачення поняття “промоція” 

далеко не була вичерпана. Не менш різноманітним воно постало і у 

“Словнику бізнес-термінів”. Вивчаючи його сторінки можна дізнатися, що 

промоція виступає і своєрідним підвищенням не лише у вченому ступені, а й 

просто у посаді, не виключаючи воєнні чини. Але, разом з тим, що є 

напрочуд важливим безпосередньо для нашої роботи, здебільшого 

виявляється саме “активною рекламою” [4].    
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Крім того, за твердженнями інших дослідників, промоція розглядається 

не лише як активна реклама, а й як певне ціленаправлене “просування” [4].    

“Просування (promotion) – створення інформаційних взаємозв’язків 

підприємства зі своїм цільовим ринком (споживачами). Мається на увазі: 

зв’язок з громадськістю (PR), реклама, виставки, персональний продаж, 

стимулювання збуту, метод прямого продажу та ін.” [5].    

Відтак, ознайомившись з наведеним спектром тлумачень поняття 

“промоція”, серед наукових кіл ми віднайшли й інше бачення його суті. 

Скажімо, у роботі “Інтегрована промоція – використання інтернетівських 

інструментів як доповнення відомих інструментів промоції” Б. Ющика ми 

зустрічаємо наступне пояснення останньої: “промоція є формою суспільної 

комунікації у надзвичайно важливій галузі заспокоєння потреб 

матеріальними та інтелектуальними витворами людського винахідництва, 

підприємництва, активності і господарності. Вона є способом комунікації з 

потенційними покупцями товарів і послуг для впливу на їх позицію і 

поводження на ринку” [6, 762].     

Та не менш розлого вивчається промоція і у розвідці М. Різника 

“Телепромоційні аспекти діяльності футбольних клубів України”. Власне тут 

автор окреслює промоцію як “комплекс інформаційних, рекламних та інших 

заходів по створенню сприятливого іміджу та максимальної впізнаваності 

об’єкта.  

Відповідно до цього основою комплексу просування виступає процес 

комунікації, що нараховує декілька елементів: джерело повідомлення 

(комунікатор, який передає інформацію для сприйняття масовою 

аудиторією); кодування (процес перетворення ідей у повідомлення за 

допомогою символів, зображення, малюнків, звуків і т.д.); канали передачі 

повідомлення (засоби, за допомогою яких повідомлення доходять до цільової 

аудиторії); декодування (процес, за допомогою якого аудиторія визначає 

зміст знаків та символів, що надійшли від комунікатора); приймач (цільова 

аудиторія, що повинна сприймати повідомлення і певним чином на нього 
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реагувати); відгук (сукупність реакцій приймача після ознайомлення із 

повідомленням); зворотній зв’язок (частина відгуку приймача, що надходить 

до джерела повідомлення) [7, 168-169]. 

Разом з тим “промоція - це і вплив на одержувачів продуктів певної 

фірми, який полягає в передаванні їм інформації , яка повинна у  

відповідному  ступені збільшити знання на тему товарів,  і самої  фірми з 

метою створення для них преференції на ринку. Це є такий спосіб  

комунікації з оточенням, який  в ефекті повинен призвести до збільшення 

попиту на товари, що продаються  через цю фірму” [8, 4].  

“Промоція  повинна  обіцяти  і  запевняти  щось  важливе  та  цінне,  

щоб  можна було  викликати  зміни,  що  стосуються  навиків  закупівлі.  

Фінальною  метою  промоції  є  полегшення  закупівлі  і доведення  її  до  

продажу” [9, 37]. 

Отож “промоція стає способом на чітке  управління існуючими і 

новими марками на  ринку,  а  також  промоційними  діями” [10, 1]. 

І, як  бачимо, поняття “промоція” є доволі багатогранним, зазнає 

різного роду висвітлення та включає у себе безліч, достатньою мірою 

важливих, складових.  

Відтак і на цьому вивчення промоції не є абсолютно вичерпаним. 

Зважаючи на чималий уплив її на потенційних споживачів продукції, 

окресливши основні грані цієї дефініції, науковці неабияку увагу приділяють 

і виокремленню її основних видів.  

Так А. Швалбе у книзі “Промоція і маркетинг мовних компаній” 

пропонує таку класифікацію промоції.  За словами автора існує “ефірний 

промоушен”, який знаходить себе у маркетингу станції з використанням 

власного ефірного часу і, разом з тим, каналу мовлення. “Зовнішній 

промоушен” - залучення можливостей інших станцій, з метою розміщення у 

їхньому ефірі або ж на їхніх шпальтах відповідної рекламної продукції. Така 

промоція значно мінімізує затратний бік діяльності станції. “Веб-сторінки”,  

як правило- це форуми або чати, які забезпечують доступ до різного роду 
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інформації. Разом з тим, деякі компанії підходять до цього питання й значно 

об’ємніше, створюючи спеціальні мультимедійні сайти, де поєднані, за 

словами автора, текст, графіка, звук, фотографії і реальне відео [11]. 

Таким чином, як з’ясувалось, у ході ознайомлення і з подальшими 

науковими доробками інших науковців, які своєю чільною метою визначили 

деталізацію поняття “промоція”- поділ її на різноманітні види можливий і у 

призмі культурно-мистецької сфери.  

 О. Різник у роботі “До питання щодо основних типів промоції 

мистецьких і літературних творів” говорить про існування промоції  у такому 

вигляді: “Звичайна промоція” – промоція, метою якої є одержання 

матеріального (фінансового) зиску від реалізації продукції. Сутнісно 

збігається з промоцією товарів іншого вжитку; “моральна промоція” – 

здійснюється без мети одержання матеріального зиску (принаймні, на 

перший погляд) і спрямована передусім на одержання моральних дивідендів 

виробником культурного продукту: суспільного чи мікросоціального 

визнання, набуття впевненості у власному творчому потенціалі тощо. Втім, 

взаємодія моральної та звичайної промоції є досить складною й 

зумовлюється їх взаємопроникненням” [12].  

Тож, описуючи основи звичайної та моральної промоції, автор окремо 

зупиняється і на певних підгрупах на які ділиться остання. За його словами, 

виділяється “відкладена” матеріальна промоція. Безпосередньо вона працює 

за наступним принципом – спочатку йде активна діяльність на розроблення 

та здобуття власного імені, ну а уже потім передбачається, що це ім’я 

працюватиме на сам засіб масової інформації. “Статусна промоція”  

переважно націлена на здобуття різноманітних відзнак, нагород, котрі потім 

мають позитивно виділяти і позиціонувати серед інших. “Власне моральна 

промоція”  орієнтується виключно на схвальні відгуки споживачів. “Масова 

промоція”, на думку дослідника, розрахована на велику кількість аудиторії, 

здійснюється шляхом залучення різноманітних засобів масової інформації, 

зовнішньої реклами, тощо. “Нішева промоція” навпаки має за мету 
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презентувати продукцію не великій за кількістю аудиторії. Це можуть бути 

як культурні ніші, так і, за твердженням автора, “нішеві” культури. 

“Аутопромоція виробника продукту”, власне така промоція реалізується 

самим автором чи виробником продукту без залучення додаткових засобів, 

організацій чи осіб. “Аутопромоція самого промоутера” – ніщо інше, як 

самореклама. “Гітеропромоція” – такого роду промоція здійснюється не 

самою установою, а на замовлення іншій організації (промоутерівській 

структурі).  

Безпосередньо тут автор пропонує також зупинитися на декількох 

моментах та поділити останню на: “функціонерську промоцію” – вона 

реалізується саме найманими працівниками (промоутерами, функціонерами); 

“волонтерську промоцію” – у разі, коли самі поціновувачі розрекламованого 

товару, послуги починають поширювати інформацію про них серед своїх 

знайомих або більш широкого кола людей; “промоцію заявленого продукту” 

– представлення якогось продукту; “опосередковану промоцію” – культурно-

мистецька акція, яка полягає у здійсненні попередньої промоції. Це 

зумовлюється, скажімо, участю певного виконавця у масових заходах 

напередодні виходу у світ його власного твору тощо. 

Так, за словами дослідника, до когорти щойно перелічених елементів 

гітеропромоції можна віднести ще й такі: “квазіпромоакція” – вона полягає у 

продажі творів мистецтва виконавця безпосередньо під час його власного 

концерту чи масового заходу; “культурологічна промоція” ‒ займається 

просуванням саме літературно-мистецьких творів; “промоція не мистецьких 

продуктів чи послуг” – це уже йде реклама різного роду продукції чи агітація 

за різноманітних політичних діячів, яка здійснюється відомими особами 

(ведучими, співаками, видатними діячами) [12]. 

Отож, як вдалося побачити з вище зазначеного, промоція далеко не 

обмежується лише ефірною, зовнішньою та веб-градацією. До спектру її дії 

входять безліч типів, у тому числі художніх, які роблять її особливо влучною 

та дієвою. 
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 Наступною, яка торкається поділу промоції на певні види, є розвідка   

І. Черемних “Стратегія програмування українського телевізійного ефіру”. 

Тут автор мовить про таке: “спираючись на програмну стратегію і тактику, у 

разі потреби, треба вміти застосовувати різні варіанти промоції, залежно від 

їх цілей” [13]. Так як промоція є доволі різноманітною, вона поділяється і на 

ще одні види: “Промоція подій” – де подія розглядається як велика акція, що 

виходить за межі звичайного регулярного програмування; “промоція 

запрограмованого перегляду” – відбувається тоді, коли глядач вмикає 

конкретну програму в конкретний час, бо хоче дивитися саме її. Високі 

рейтинги продукції досить часто забезпечують саме цей вид промоції; 

“промоція перетікання” (за вертикаллю, горизонталлю та каскадом) – 

перетікання аудиторії від програми до програми протягом одного дня 

(вечора). Це вертикальна. Перегляд однієї чи кількох програм в один час 

протягом кількох днів (тижня чи більше) називається горизонтальним 

перетіканням. Каскадне перетікання відрізняється тим, що глядач переходить 

на подібний продукт (з комедії – на комедійний серіал тощо). Перетікання 

аудиторії – це не втрата глядача, а управління його увагою” [13]. 

Відтак, продовжуючи далі огляд наукових джерел, дотичних до такого 

поняття як “промоція”, наступним, до чого доцільним було б торкнутися 

задля кращого розуміння даного феномену, є висвітлення стану його 

досліджуваності, а потім і впливу. Проте спершу про досліджуваність. 

Як з’ясувалось у ході роботи – промоція є доволі досліджуваним 

явищем. І спектр її досліджуваності постає напрочуд різноманітним. Як 

можна було побачити уже з вище викладеного: промоція, її види, те як вона 

застосовується і діє цікавить науковців в абсолютно різних її проявах. 

Скажімо чималої уваги заслуговує функціонування промоції у художніх 

творах. Приміром це добре демонструється в уже згадуваній нами раніше 

роботі О. Різник “До питання щодо основних типів промоції мистецьких і 

літературних творів”. 
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Висвітлення особливостей промоції напрочуд ґрунтовно зустрічається 

у розвідці І. Черемних “Стратегія програмування українського телевізійного 

ефіру”. Крім того, питанням правильної та ефективної промоції 

переймаються дослідники, коли торкаються інформаційного забезпечення 

видавничої діяльності. Власне тоді розглядаються й можливі інструменти 

промоції серед яких фігурують “зв’язки з громадськістю, паблісіті, реклама, 

прямі продажі, промоція продажів для читачів, промоція для посередників 

дистрибуції та промоція під час книжкових виставок” [13].  

Позатим наукове поле досліджень у царині промоції зустрічається і в 

іншій роботі І. Черемних “УТП як частина цілого в рекламному та 

промоційному повідомленнях в системі телевізійного маркетингу”. Тут автор 

зазначає, що “промоція – це основна маркетингова функція формування 

думки. Мета промоції – формувати і стимулювати інтерес до товару для 

найшвидшого отримання максимального прибутку від діяльності. Вона 

сприяє продажу” [14]. 

Разом з тим дослідження науковців зосереджуються і довкола 

реалізації промоції не лише на телебаченні та у видавничій діяльності, а й, 

що є не мало важливим саме для нашої роботи, торкаються радіопростору, 

зовнішніх носіїв реклами тощо. У конспекті книги А. Швалбе “Промоція і 

маркетинг мовних компаній” окреслюється специфіка промоції телекомпаній 

і радіостанцій, застосування мережевої промоції, промоція на місцевих 

станціях, промоція кабельних мереж, використання результатів 

медіадосліджень пов’язаних з промоцією тощо.     

Утім вагома частка розвідок науковців поширюється і на інші грані 

промоційної дії - веб-середовище. За словами Ф. Джефкінс “немає сенсу 

створювати веб-сайт, на якому мають рекламуватися товари або послуги, 

якщо ніхто не здогадується про існування цього веб-сайту. Рекламодавець ні 

в якому разі не повинен розраховувати лише на випадкових відвідувачів, 

якщо він хоче, щоб його веб-сайт був економічно виправданим. Щоб витрати 

на веб-сайт не були марними, цільова аудиторія рекламодавця повинна знати 
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про існування цього веб-сайту і мати до нього доступ” [15]. Саме цим і 

займається промоція. 

Неабияк питанням добросовісної промодіяльності переймаються і 

вітчизняні юристи поряд з фармацевтами. Приміром у роботі А. Горбатенко 

“Відповідальність фармацевтичних виробників за неналежні методи 

промоції” йдеться про таке: “одним з основних прав людини, закріплених в 

Конституції України, є право на охорону здоров’я. Істотною складовою цього 

права є доступність лікарських засобів. Разом з тим, доступність лікарських 

засобів також припускає доступність повної і достовірної інформації про ці 

засоби, їх ефективність і безпеку” [16]. 

У вказаній роботі автор перелічує види реклами, які на законодавчому 

рівні вважаються забороненими, методи не добросовісної промоції. 

Торкається відповідальності, передбаченої за неналежні методи промоції в 

Україні, зазначає про боротьбу з ними у міжнародній практиці.  

До речі, щодо міжнародної практики. Аналізуючи міру 

досліджуваності промоції, ми наштовхнулись іще на одну працю, яка 

розкриває її механізми у призмі законодавчого регулювання.  

Так у дослідженні І. Пестун та З. Мнушко “Порівняльний аналіз 

окремих складових національної лікарської політики в Україні та за 

кордоном” особлива увага приділяється наступному твердженню “експертизи 

рекламних і промоційних матеріалів, що використовують фірми-виробники у 

процесі маркетингової активності, на законодавчому рівні нині в Україні не 

передбачено. Інформація про контроль реклами та просування з боку МОЗ 

теж відсутня” [17, 53]. 

Якщо ж аналізувати сторінки іншої роботи - “Законодавче регулювання 

промоційної діяльності України на міжнародній арені (1991-2011)” Ю. 

Щегельської, то тут автор досліджує промоцію в дещо іншому ракурсі: в 

якості репутації країни на теренах інших держав.  

Крім того, у ході роботи, нам доводилось зустрічати і дослідження, що 

стосувались впливу географічного положення різних територій “на 
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промоційні заходи, що застосовуються містами та туристичними 

підприємствами” [18, 212]. 

Відтак, підсумовуючи усе вище викладене, можна дійти думки, що 

промоція, на сьогоднішній день, є поширеним і актуальним явищем, яке 

знаходить своє місце, скажімо, у видавничій, фармацевтичній, туристичній 

галузях певним чином висвітлюючись у працях відповідного характеру.  

 Разом з тим своєрідну частину праць науковці присвячують іще одній, 

надзвичайно важливій складовій промоції – це її впливу. Саме вплив 

промоції, її ефективність та ставлення до неї виявляються чи не 

найвагомішими чинниками її успішності, про що, більш детально, ми далі і 

поговоримо.  

 Якщо спершу зупинитися на впливові промоції, то можна побачити, 

що між науковцями побутує думка, що “промоційні акції у сфері 

стимулювання збуту таки відрізняються магнетичним впливом на споживача. 

Проте цей аспект несе в собі і небезпеку для репутації компанії та 

позитивного образу продукту, тобто безпосередньо стосується зв’язків з 

громадськістю. Якщо з яких-небудь причин споживачі залишаються 

ображеними або розчарованими, то промоційна кампанія досягає 

протилежного ефекту. Основне мистецтво організації впливу промоційних 

акцій полягає насамперед у здатності правильно оцінити попит. Якщо ж 

пропозиція робиться за допомогою преси, перш за все слід оцінити і міру 

впливовості засобу масової інформації” [19]. 

З огляду на вище зазначене й у наступній праці “Інтегрована промоція-  

використання Інтернетівських інструментів як доповнення відомих 

інструментів промоції” Б. Ющика мовиться про неабиякий вплив промоції як 

такої. Так у даній роботі автор зазначає наступне “терміну “промоція” може 

відповідати безліч визначень, як, наприклад, “вплив на ринок” чи “вплив на 

покупців”. Ці визначення роблять акцент на фактові впливу на саму особу і 

заохочення її до купівлі продуктів цього підприємства.  
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Промоція, крім своєї функціональної відокремленості, не є самобутнім 

інструментом впливу. Вона міцно пов’язана з кожним з елементів комплексу 

маркетингу” [6, 762]. 

Таким чином, продовжуючи далі огляд того, на скільки промоція 

вважається впливовою, звернімося і до праці Н. Грицюти “Етичні засади 

нейромаркетингових технологій рекламування тютюнової індустрії”. У цій 

роботі автор досить розлого аналізує специфіку впливу реклами на 

потенційну аудиторію. Проте зважаючи на те, що промоція по своїй суті і є 

рекламою, то наступні твердження абсолютно точно, на нашу думку, 

підходять і для її характеристики. “Нині багато вчених, вивчаючи проблеми 

дії реклами, особливу увагу приділяють усвідомленим і неусвідомленим 

чинникам її впливу на споживача, а також детально аналізують відмінності 

між її раціональним впливом, що ґрунтується на логіці й переконливій 

аргументації, і нераціональним, який є наслідком емоцій і почуттів та 

фактично на них базується. Тож діючим у рекламі (як і в промоції) є 

психологічний вплив на людину” [20, 202]. 

Зважаючи на особливості впливу слід пам’ятати і те, що “будь-який 

вплив на психіку передбачає зміни у свідомості людини, а відтак становить 

перепону для свободи вибору. При цьому підсвідомість підвладна впливу 

значно сильніше, зазнає глибших і триваліших уражень, інколи навіть таких, 

що не мають ані реверсивних, ані зворотних наслідків. Ці процеси впливають 

на формування потреб, які не завжди є етично виваженими” [20, 203].  

З тим, що промоція має чималий вплив погоджуються у своїй розвідці 

“Напрямки просування продукції на фармацевтичному ринку” і Я. Чежія та 

Р. Майстро. Вони переконані, що промоція ‒ “це набір засобів впливу на 

цільові сегменти ринку або інші контактні аудиторії з метою формування 

прихильного ставлення до підприємства, його цілей та завдань, товарів і 

послуг” [21, 78]. 

Отож, у процесі своєї роботи ми можемо бачити, що насправді вплив 

промоції є достатньою мірою вагомим та займає чільні позиції серед 
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наукового доробку учених. Він викликає значний інтерес та різнобічно 

висвітлюється у різноманітних його ракурсах. Та, разом з тим, гідним уваги 

науковців постає і ставлення потенційної аудиторії до промоції. Адже саме 

воно є тим ключовим моментом, який і вимірює рівень її впливовості та 

ефективності.      

Отож, щодо ставлення аудиторії до промоції. Досліджуючи дане 

питання, нам, на жаль, не вдалось знайти широкого спектру розвідок, які 

могли б ґрунтовно його розкрити та окреслити. Як виявилось, дати конкретну 

та вичерпну оцінку даному явищу науковці так і не беруться. Утім це, на 

нашу думку, є доволі закономірним, оскільки ставлення кожної людини 

виявляється індивідуальним, тим паче зважаючи на те, що промоція є 

багатоаспектною і торкається різних потреб та сфер життя.  

Однак у подальшому ході нашої роботи ми все ж спробуємо не 

полишати цієї тематики та завдяки власним дослідженням зокрема настроїв 

аудиторії до радіопромоції, її  таки висвітлити.    

Разом з тим, на фоні означеного явища, не меншої уваги заслуговує і 

дослідження ефективності промоції. Як нам вдалось з’ясувати - це питання 

виявляється більш актуальним і таки привертає до себе увагу вчених. Так, 

скажімо у роботі “Думка про просування товару” йдеться про наступне: “без 

загально затвердженого набору критеріїв ніхто не може сказати, що робить 

ефективним будь-що. Хтось може сказати, що ефективна промоція ‒ це та, 

яка діє, другий ‒ що це та, яка досягає поставленої мети. Але промоція може 

працювати… і не працювати одночасно. Ефективний і бездоганний ‒ це різні 

поняття. 

Для досягнення бездоганної промоції потрібно знати бажаний 

результат і розуміти зміст маркетингу, в якому є рішення цього завдання.  

Бездоганна промоція опирається на “знижку” або ж на правило: “більше ‒ за 

менші гроші”. Для забезпечення бездоганної промоції має бути встановлений 

зв’язок з брендом, споживачем і розумінням того, що промоція може бути і є 

більшим, ніж сила продажів 
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Ефективною ж промоцією (нещодавно) вважалась тільки та, яка 

стимулювала продаж або рух клієнтів.  

Ці тактики працюють краще, коли їх виконання не складає труднощів 

та добре розрекламоване. Власне тоді з самого початку і отримує позитивну 

реакцію споживачів” [22]. 

Відтак далі ознайомлюючись з твердженнями науковців щодо міри 

ефективності промоції, ми натрапили і на наступні поради стосовно 

“збільшення ефективності промоції певної продукції. Отже, серед найбільш 

дієвих можна виокремити такі: виберіть елемент, який посилює ваш бренд; 

задовольніть потреби; відслідкуйте клієнтські відгуки; визначте власні цілі” 

[23]. Таким чином, за словами вчених, ефективність промоції буде на доволі 

високому рівні. 

Разом з тим, як далі зауважує І. Столяр, “одними з найбільш 

ефективних акцій промоції можна назвати і презентації  та зібрання на певних 

тематичних вечорах” [24]. 

Аналізуючи дане явище М. Різник у розвідці “Телепромоційні аспекти 

діяльності футбольних клубів України” пише, що “ідеальною оцінкою 

ефективності є визначення обсягів продажу, обумовленого кожною 

грошовою одиницею, яка витрачена на рекламу, стимулювання продажів, 

паблік рілейшнз, персональні продажі” [7, 169].  

Таким чином, як можемо бачити з усього вище нами зазначеного, 

ефективність промоції залежить від багатьох чинників, які, подекуди, 

виявляються вирішальними. Нею цікавляться і вона виявляється певною 

мірою важливим явищем, яке прогнозує успіх. 

Отож, підбиваючи в цілому підсумок досліджуваності та вивченості 

промоції, її поділу, впливовості, ставлення до неї аудиторії, ефективності її 

дії тощо, слід зауважити наступне: промоція постає нині достатньою мірою 

сучасним, а тому і затребуваним явищем. Власне зважаючи на це, значний 

науковий потенціал, якщо судити з тих праць, які нами були наведені вище, 

скеровується сьогодні на її окреслення. Вона розглядається з абсолютно 
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різних сторін, її функціональні можливості вимірюються в багатьох сферах 

життя. 

Відтак, промоція є далеко не поодиноким та доволі широким явищем. 

Не зайвим було б відмітити, що коло її можливостей колоритно реалізує себе 

та знаходить помітне і не погане місце й безпосередньо у такому понятті як 

реклама. Саме заручаючись прерогативами реклами остання надзвичайно 

яскраво розкриває себе на функціональному рівні.  

Утім й на цьому можливості промоції далеко не обмежуються, активно 

проявляючи себе через канал реклами, вона набуває й нових, також досить 

затребуваних характеристик, і у радіорекламі. Відтак поговорімо про це 

конкретніше та детальніше.   

 

1.2. Реклама і радіореклама як джерела дослідження 

 

Виходячи з закону філософії про “Загальне та спеціальне” вважаємо за 

необхідне наголосити на тому, що, в полі нашого дослідження, як ми уже 

говорили раніше, промоція постає надзвичайно широким поняттям, яке 

включає у себе коло й більш конкретних. Одним із таких, поряд із PR, постає 

власне і реклама. 

Так як реклама нині є досить актуальним та затребуваним явищем, то 

до її прерогатив, на часі, вдаються практично усі засоби масової інформації. 

Вона відкриває коло надзвичайно багатих можливостей та приносить 

стабільний прибуток. Проте заручаючись неабияким спектром своїх 

потенційних переваг реклама, все ж, також потребує й вдалої промоційної 

кампанії, без якої вона може виявитись малоефективною.     

Разом з тим, промоційної привабливості потребує і радіореклама, як 

один із не менш вагомих аспектів реклами. Власне радіопромоція також 

постає нині надзвичайно специфічною річчю. Зважаючи на те, що остання, у 

порівнянні із промоцією реклами як такої, зараз перебуває на доволі не 

значному рівні наукового осягнення та лишається малодослідженою, зростає 



 25 

необхідність її більш широкого наукового вивчення. Однак про це дещо 

згодом.  

Отже, якщо конкретизувати щойно викладене та наочно 

продемонструвати усю об’ємність поняття промоції, спробуймо показати 

його у вигляді наступного графічного зображення (Див. Рис.1.1).  
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Рис.1.1. Співвідношення елементів, які складають поняття 

“промоції”. 

 

Таким чином, як можемо бачити, реклама та й радіореклама зокрема 

займають чимале місце у понятті промоції. Крім того, свою,  значно меншу, 

однак також доволі значну й необхідну нішу посідає і PR. Не втрачає свого 

значення й решта складових промоції ‒ виставки, персональний продаж, 

стимулювання збуту, метод прямого продажу тощо.  

З огляду на все вище окреслене спробуймо більш детально підійти до 

обговорення деяких з означених понять. Зокрема, у призмі саме тематики 

нашої роботи, максимально концентруючи свою увагу довкола, спершу, 

специфіки реклами, ну а потім уже радіореклами.   
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Засоби масової комунікації здебільшого посідають важливе місце у 

житті практично більшої частини людства. Можливості ЗМК мають 

тенденцію постійно оновлюватися, урізноманітнюватися, а подекуди, й 

зазнавати разючих змін. 

 З огляду на це, дедалі впевненіше на сьогоднішній день займає свої 

позиції безпосередньо рекламний бік діяльності ЗМК. Громадськості 

пропонується чималий спектр рекламних послуг, які з легкістю 

зосереджуються як в мережі Інтернет, так і у пресі, на телебаченні і на радіо. 

Усе це виявляється цілком закономірним і природнім. Свого часу І. 

Михайлин передрікав останнє у власному підручнику “Основи 

журналістики”, він пояснював, що подібний хід речей є неминучим: “від 

перших днів свого існування журналістика була способом торгівлі, справою, 

що приносить прибуток” [25, 29]. 

Таким чином, досить затребуваним нині постає вивчення не лише 

витоків сучасної реклами, а й її трансформації та можливості у межах тих 

каналів, котрі її продукують та поширюють.  

Свої витоки реклама черпає ще з давніх часів. Як розповідає Р. 

Іванченко у статті “Текст у рекламі”, рекламні механізми почали 

застосовувати “так звані “гукальники” у стародавньому світі, які не просто 

галасували у натовпі, а виконували державне замовлення — на майданах, на 

площах у години найбільшого скупчення людей або у чітко  регламентований 

час інформувати, сповіщати людей про важливі закони. За певну плату 

повідомляли вони і торговельну інформацію. У пізніші часи, аж до появи 

друкованого слова, російські “глашатаї” і українські “гукальники” 

виконували те ж саме завдання” [26, 1]. 

Отже, як можемо бачити, реклама, починаючи ще з сивої давнини, 

чітко утвердила свої позиції і посіла належне місце у житті громадськості. Та 

наразі, пригадуючи події минулого, звернімось і до сучасності та дамо 

визначення поняттю “реклама”, відображаючи бачення останньої когортою 

різних науковців. 
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 Як зазначає В. Темерівський у статті “Роль політичної реклами в 

електоральному маркетингу” “реклама – це платний,  односпрямований  і 

неособистий обіг, здійснюваний через засоби масової інформації  й  інші  

види  зв’язку, що  агітують на користь якого-небудь товару, марки, фірми, 

підприємства, кандидата чи уряду” [27, 131].  

Поміж тим, влучним здається і наступне пояснення С. Кучина у 

дослідженні “Забезпечення просування та збуту театрального продукту на 

ринку за допомогою рекламно-інформаційної діяльності”. Саме тут, додаючи 

до слів свого попередника, автор запевняє, що поміж усім реклама – це ще й 

“найбільш фінансово дорога складова частина маркетингу” [28, 177].  

Зовсім інший підхід до тлумачення поняття реклами має Є. Коваленко. 

Розробивши досить комплексне та ґрунтовне дослідження рекламного 

дискурсу, лінгвістичних його аспектів, вона у наступному руслі пояснює 

згадуване питання: “реклама – перш за все, одна із сфер функціонування 

мови, що активно породжує нові синтаксичні явища, які вимагають 

адекватного лінгвістичного аналізу” [29, 318]. Автор також вважає, що 

реклама – це є дуже складне явище, яке використовує широкий потенціал, 

акумулюючи його на відносно короткому відрізку тексту. 

 З цим важко не погодитись, адже від правильно складеного тексту 

реклами насправді дуже багато залежить, оскільки саме йому під силу або ж 

піднести можливості товару до небес, або ж суттєво їх приземлити.  

Разом з тим, заслуговує не меншої уваги стосовно вказаної дефініції і 

думка І. Солдатенко у праці “Реклама і паблік рілейшнз: співпраця в умовах 

конкуренції”. Тут бачення автора дещо перегукується з попереднім і 

зосереджується на тому, що реклама – це ще й “діяльність з виготовлення 

текстової інформації, направленої на створення упевненості покупця у тому, 

що він має діло з найкращим, з точки зору якості, видом товару” [30, 294]. 

З тим, що реклама різнобічно і ґрунтовно наділена можливостями 

інформувати погоджується й такий науковець як Л. Павлюк. Аналізуючи  

аксіологічні та структурні характеристики дискурсу реклами у мас-медіа, 
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вона зауважує, що реклама сама по собі може тлумачиться і у вузькому 

значенні “як товар, котрий має буквальний грошовий вияв” [31, 2]. 

Дослідниця також гадає, що “реклама за своєю суттю – це і суцільний заклик 

“бути як усі”, який іноді у досить своєрідний спосіб проривається на 

зовнішній план через заклик бути саме не як усі, а бути особливим, 

унікальним, стильним” [31, 7]. 

Опираючись на все вище сказане, дещо іншої думки дотримується наш 

наступний науковець І. Цушко. У роботі “Специфіка розробки стратегії 

телевізійної рекламної кампанії” він пише, що поняття реклами ні в якому 

разі не можна заганяти в чітко означені рамки, адже це явище, за його 

словами, є багатогранним.  

 Що характерно, аби уникнути полеміки, трохи згодом автор 

намагається не тільки витлумачити поняття, а й віднайти причини подібного 

ставлення своїх опонентів до нього. Він пояснює, що реклама досить часто  

“викликає неоднозначні висловлювання та реакції щодо своїх характеристик, 

прав на існування та розвиток. Наприклад, деякі вчені, у тому числі і 

французький критик П. Валері, висловлюють думку про безперечний 

оманливий та негативний характер реклами, про те, що вона є засобом тиску 

і виманювання грошей. Поряд із таким твердженням знаходить місце і 

протилежне, де реклама виступає як важлива складова нашого життя, що 

надає корисну, об’єктивну та необхідну інформацію для суспільства” [32, 2]. 

Зрештою, якими б полярними не були думки різних науковців, має своє 

бачення стосовно суті реклами і О. Гоян у роботі “Технологія продажу в 

комерційному радіоефірі”. У ній автор твердо переконаний, що хоча реклама 

і багатопланова за своєю природою, проте вона завжди постає “чіткою 

технологією, лишень при правильному використанні якої, можна досягти 

бажаного результату” [33, 1].  

Отже, як можемо бачити, достатньо різними виявляються думки 

згаданих науковців щодо тлумачення поняття реклами. Одні з них вдало 

перегукуються, інші є зовсім не схожими між собою. Та поміж тим, усіх їх 
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об’єднує одне: реклама постає значним елементом діяльності усіх медіа, який 

на сьогодні став практично не замінним. Цієї думки дотримується й А. 

Бугрим, досліджуючи телевізійну рекламу.  

Будучи добре знайомим з вище вказаним різночитанням одного і того 

ж поняття, дослідник наразі пояснює, що насправді “важко досягти єдності у 

визначенні категорії “реклама”. Виною цьому є термінологічна складність 

реклами, яка полягає в самій комплексно-синтетичній природі, що 

відображає найрізноманітніші галузі людської діяльності і наукового 

пізнання, які наділяють її елементами власного поняттєвого апарату.   

Скажімо, в економічній науці реклама розглядається як інститут 

просування товару, послуги, фірми на ринок, принесення прибутку. У 

соціологічній інтерпретації реклама постає як суспільний інститут, що вивчає 

товар, споживачів, ринок і має вплив на соціальні та культурні процеси. Для 

психології реклама є своєрідним полігоном з вивчення механізмів 

сприйняття реклами і впливу на психіку людини, її маніпуляційні 

можливості та обмеження тощо” [34, 2]. 

Так, коротко вказавши, що ж розуміється під поняттям “реклама” і 

зрозумівши усю багатоаспектність цього терміна, впритул підійдімо до 

чільного для нашого дослідження різновиду реклами – радіореклами. 

Перш ніж перейти до пояснення наступної дефініції, звернімось знову 

ж до історичних передумов.  

Радіореклама, за словами О. Гояна, започаткувала своє існування 

“після утвердження позицій саме комерційних радіостанцій. Відтоді радіо 

постало носієм реклами, яка була основою підтримки його діяльності. Перша 

у світі радіореклама (оголошена про оренду квартир) прозвучала 28 серпня 

1922 року на станції WEAF у Нью-Йорку” [1, 23]. 

Разом з історичною довідкою О. Гоян розповідає нам і про саме 

значення терміну “радіореклама” у вже відомій на сторінках цього 

дослідження статті “Технологія продажу в комерційному радіоефірі”. Так, 

“радіореклама – це ряд технологій з багатьох сфер дослідження та вивчення 
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людської діяльності, технологій продажу товару через радіоефір” [33, 1]. У 

зв’язку з цим далі автор говорить і про те, що нині вона зазнала деяких змін. 

Наразі радіореклама – це скоріше “не сфера застосування творчих 

можливостей, а масовий продаж і вміння продавати товар” [33, 1]. 

У цьому розумінні цікавим здається і підхід Т. Лугуценко. 

Опрацьовуючи естетичну сутність аудіальної комунікації сучасної реклами, 

вона пише, що радіореклама – це і “частина культурного поля сучасності, 

котра тісно пов'язана з повсякденним життям. Основа цього зв'язку – 

масштабність аудіорекламної інформації, складовий фон життєдіяльності 

людини споживаючої, а також її функція – просування речей, що 

створюються у сфері матеріального виробництва, в повсякденне життя через 

створення привабливих або престижних іміджів” [35, 3]. 

Утім, зважаючи на думку попереднього автора, цілком слушним 

здається і твердження наступного П. Мірошниченка, який у розвідці 

“Рекламний профіль місцевого радіомовлення” акцентує увагу на тому, що 

радіореклама є нічим іншим, як співзвучність “прагматичних цілей і завдань 

серед яких – повідомляти масовій аудиторії про товари, послуги чи ідеї, 

переконувати в необхідності споживати і купувати” [36, 1]. 

Зважаючи на усе вище сказане, знову повертаючись до робіт 

присвячених радіодискурсу, візьмімо до розгляду і статтю Н. Ковтуна 

“Рекламний радіодискурс як вид комунікативного дискурсу”. Досить 

слушними у ній видаються твердження автора щодо поняття радіореклами. 

Він, що дійсно має на сьогодні своє місце і перегукується з думками багатьох 

інших вчених (зокрема вже згадуваного П. Мірошниченка) запевняє, що 

радіореклама – це і відлуння “мобільності  та  оперативності,  вона є дуже 

результативною  під  час проведення рекламних компаній і є набагато 

дешевшою від інших видів реклами” [37, 219].   

Відтак, ознайомившись з обраними для розгляду працями і варіантами 

їхнього відображення важливої для нас дефініції, зазначимо, що хоча 

науковці все ж більше уваги приділяють вивченню специфіки реклами як 
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такої,  дослідження і тлумачення радіореклами все ж, порівняно, також не 

втрачають своїх позицій та посідають належне місце серед наукової думки.  

Це може обумовлюватися тим, що радіореклама, як і будь-яка інша, є  

своєрідною за своєю природою. Їй притаманні безліч особливостей, котрі 

виокремлюють її, роблять самодостатньою, неповторною та 

конкурентоспроможною.    

Наразі, проаналізувавши сутність поняття “радіореклама”, задля 

кращого розуміння останнього, перейдімо і до огляду її можливих типів. 

Оскільки радіореклама, як ми вже з’ясували раніше, є досить 

багатогранним явищем, то, відповідно, вона має і не менш розгалуджену 

класифікацію. Згідно з цим, у вже знайомій нам статті П. Мірошниченка 

“Рекламний профіль місцевого радіомовлення”, визначаються “такі 

традиційні типи радіореклами: “пряма  реклама” –  звернення диктора чи 

дикторів до слухача,  присвячене  перевагам  того  чи іншого  товару  чи  

послуги; “діалог” –  це  бесіда  диктора  з  іншою  людиною (групою людей) 

або бесіда двох і більше людей без диктора; “драматизація” –  це “сценка  з  

життя”,  у якій  проблема  розв’язується  за  допомогою  продукту  чи  

послуги,  які  рекламуються; “музична реклама” – це рекламні пісні або 

джингли; “комбінація прийомів” – синтез усіх наведених вище типів 

рекламного звернення” [36, 2]. 

Відтак, важко не погодитись і не підтримати відповідність класифікації            

П. Мірошниченка тим варіаціям, яких зазнає сучасна радіореклама. Поміж 

тим, її актуальність відобразили й проаналізовані у подальшому ході нашого 

дослідження праці. Виявилось, що інші науковці також є прибічниками 

подібного поділу.  

Аби більш ґрунтовно продемонструвати спектр можливостей 

радіореклами, рекламне агенство повного циклу “Борис і Компанія” 

запропонувало ще декілька елементів ґрадації: “інформаційна радіореклама” 

‒  надані клієнтом відомості, прочитані під музику чи в супроводі 

спеціальних ефектів. Радіореклама у даному випадку має вигляд прихованої 
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реклами в інформаційній формі; “іміджева радіореклама” – аудіоролик, у 

якому відсутні телефони і адреси, а реклама спрямована лише на назву 

марки, продукту, їх залежності та впізнаваності; “спонсорська радіореклама” 

– в спонсорський пакет зазвичай включаються так звані нагадування 

спонсора. Рекламний радіоролик використовується на початку чи в кінці 

програми, а також можливе і анонсування програми зі згадуванням спонсора  

(лише назва компанії без адреси та номера телефону)” [38]. 

 Як можемо бачити, наведені нами складові класифікації типів 

радіореклами є різноплановими. Усі вони знаходять своє втілення і 

намагаються якомога повніше відобразити специфіку радіореклами, більш 

детально характеризуючи практичний бік її функціонування.  

Таким чином, розглянувши, що собою представляють поняття 

“реклама” та “радіореклама”, ознайомившись з тим, які бувають типи 

радіореклами, наразі спробуємо скерувати нашу роботу у дещо інше русло та 

з’ясуймо на скільки взагалі радіореклама є досліджуваною і чи приділяється 

їй належна увага серед науковців. 

Знову вивчаючи роботу Н. Ковтуна “Рекламний радіодискурс як вид 

комунікативного дискурсу” зустрічаємо інформацію про те, що нині 

відбувається  “зростання  наукового  інтересу  до  проблем  аналізу 

радіореклами. Дослідження  реклами  загалом,  у  тому  числі  і  

радіореклами,  нині  є  актуальним саме з позиції дискурсивної діяльності, 

оскільки дає можливість з’ясувати, які екстралінгвістичні чинники  

найбільше  впливають  на  зміст (образ) та  структуру рекламного 

повідомлення на радіо. У цьому аспекті варто зауважити, що у вітчизняній 

науці радіореклама з позицій дискурсивного аналізу не вивчалась,  та  й  

власне  радіорекламі зазвичай відводили другорядну роль у підручниках та 

посібниках з адвертології. Це було пов’язано з тим, що радіо традиційно 

розглядається як допоміжний рекламний засіб” [37, 219]. 

Розробляючи вказане питання, автор зосереджує свою увагу передусім 

на важливості дослідження типологічних особливостей радіореклами. Такої 
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ж думки, за його словами, дотримуються і решта науковців: К. Серажим, Г. 

Почепцов, Ф. Бацевич та О. Кучерова. У своїй роботі він торкається 

специфіки комунікативного акту між учасниками спілкування, типів зв’язків 

між адресантом і адресатом, технічних каналів проходження інформації, а 

також критерієв націленості на процес і результат комунікації. 

Таким чином, розглянувши певні моменти роботи “Рекламний 

радіодискурс як вид комунікативного дискурсу” зазначимо, що, як запевняє 

нас її автор, запропоноване дослідження поки не претендує на вичерпність та 

повноту. Та воно, все ж, є першою спробою виокремити в системі 

комунікативних дискурсів саме рекламний радіодискурс як один із 

різновидів масовоінформаціного інституційного дискурсу.   

Також вагомою спробою дослідження радіореклами постає і праця К. 

Альберта “Вплив типу фактури музичної фонограми на рівень її голосності в 

радіорекламі”. Тут автор, що показово, також виявляється однодумцем 

нашого попереднього дослідника і, зокрема, повідомляє, що “у наш час 

радіореклама – широко поширений, соціально корисний, але недостатньо 

вивчений феномен. Це обумовлює протиріччя не тільки в оцінці її 

ефективності і якості, але і труднощі в процесі виробництва і трансляції 

радіореклами як закінченого продукту в ефірі радіостанцій” [39, 3]. 

З огляду на це, продовжує свою думку К. Альберт, вказані труднощі 

заважають у разі написання тексту, запису голосу, добору музичної 

фонограми та монтажу, що, як наслідок, стає перепоною у створенні 

привабливого звукового образу.  

Відтак, враховуючи усю важливість цієї проблеми, науковець 

намагається “зрушити її з місця”, доповнюючи власними науковими 

звершеннями. Він робить спробу дослідити якість радіореклами на рівні 

технології та продукту. У цьому  сенсі вважає необхідним говорити про 

вагомість виявлення та опису закономірностей, які детермінуються 

структурними компонентами радіореклами та характеризують процес її 

виробництва.  
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Надалі перейдімо до розгляду думок іншого науковця Н. Фурманкевич. 

Аналізуючи мовні особливості радіореклами, дослідниця також приходить до 

сумного висновку: “останніми  роками  з’явилося  багато  досліджень  різних 

аспектів мовнокультурного простору та, за певних причин, радіореклама, її 

мовний аспект і специфіка лишаються позаувагою і досліджуються 

недостатньо. Як наслідок, це породжує те, що в ефірі з’являється велика 

кількість помилок: семантичних, мовленнєвих, стилістичних, орфоепічних, 

інтонаційних. Зважаючи на важливу роль вербальних ЗМІ у формуванні 

суспільної культури, цю проблему терміново слід вирішувати. При чому 

розв’язувати її як на державному, так і на всіх інших рівнях, насамперед на 

науковому” [40, 137]. 

Виходячи з цього, у власній роботі автор розглядає фонетичні, 

акцентологічні, лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні засоби 

радіореклами, мовить і про рекламний дискурс зокрема.  

Поміж тим, ще одні спроби, присвячені дослідженню радіореклами, її 

естетичної сутності робить у своїй роботі і Т. Лугуценко. Автор виділяє 

“об'єктом дослідження сучасну аудіорекламу, предметом – особливості 

рекламної аудіокомунікації” [35, 2].  

Відповідно до цього, вона ставить за мету вивчення аудіоальної 

комунікації в рекламі як феномену естетичної привабливості аудіоматеріалу 

у сучасній масовій культурі. Для досягнення поставленої мети окреслює 

“рішення ряду завдань: розгляд історичної природи рекламної 

аудіокомунікації, її місця і ролі в сучасній культурній ситуації; дослідження 

естетичних особливостей звукових компонентів реклами” [35, 2]. 

Не претендуючи на вичерпне вивчення усіх питань, пов’язаних із 

поставленою темою, продовжує автор, дане дослідження має на меті 

привернути значну увагу до проблеми розгляду естетичної сутності 

аудіоальної комунікації реклами, що потребує нині окремих досліджень.  

Разом з тим, урізноманітнює ряд досліджень з радіореклами і вже 

згадувана нами робота П. Мірошниченка “Рекламний профіль місцевого 
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радіомовлення”. У ній автор описує досить не втішний стан вивчення 

безпосередньо і регіональної радіореклами. Він зупиняється на тому, що 

“ґрунтових досліджень особливостей рекламного дискурсу місцевого 

радіомовлення в  сучасному журналістикознавстві також явно бракує” [36, 1].  

Саме це і підштовхнуло автора зробити власний внесок і визначити у 

вказаній роботі пріоритетні для місцевого радіомовлення види рекламного 

звернення, встановити складові ефективності впливу реклами, подати 

статистичні результати вивчення рекламного продукту окремих регіональних 

радіостанцій тощо. Це все, як сподівається дослідник, буде не марним і 

“стане предметом дослідження подальших наукових розвідок” [36, 3].  

Отже, як можемо бачити, автори усіх наведених вище праць 

виявляються потенційними однодумцями, твердження яких сходяться в 

єдиному: радіореклама, не залежно від того регіональна вона, чи більш 

широких масштабів, є дуже важливою сама по собі та, на сьогоднішній день, 

постає, на жаль, не достатньо досліджуваною. 

Приміром, на підтвердження цього, О. Божко і Ю. Антипова, 

оглянувши стан розвитку рекламних послуг в Україні, в один голос 

стверджують, що “реклама на радіо в теперішній час є таки дійсно одним з 

найбільш прогресивних напрямків рекламної діяльності. Вона сприяє 

збільшенню кількості радіостанцій та конкуренції між ними, що, як наслідок, 

дозволяє виходити на нові сегменти рекламного ринку” [41, 220]. 

Принагідно, задля порівняння, спробуймо подивитись яка ж ситуація 

зараз притаманна вивченню просто реклами. У результаті аналізу виявилось, 

що коло її досліджень є значно більшим за ті, які проводяться щодо 

радіореклами. На підтвердження цього Л. Юзьвак так говорить у статті 

“Важливі аспекти механізму планування рекламної кампанії регіональними 

фірмами: аналіз і перспективи” ‒ “неабияка роль відводиться нині 

маркетологами дослідженню реклами. Як показує досвід – найдоцільнішим 

зараз виявляється найбільш поширений спосіб вивчення рекламних 
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матеріалів – фокус-дискусії. При чому кращим є тестування вже готової 

реклами” [42, 77]. 

Погоджується із чималим науковим інтересом до питання вивчення 

реклами і дослідниця Є. Коваленко у роботі “Рекламний дискурс: 

лінгвістичні аспекти вивчення”. Автор зі свого боку додає, що, скажімо, у 

межах лінгвістики “реклама сама по собі досить часто виступає об’єктом 

вивчення не лише вітчизняних дослідників, а й зарубіжних, які розглядають 

рекламні тексти у таких аспектах: загальний лінгвістичний опис рекламних 

текстів, дослідження певних моментів реклами, власне лінгвістичний аналіз 

рекламних текстів на різних мовних рівнях” [29, 314]. Утім науковець 

висловлює ще й чималу потребу аналізувати рекламу з прагматичного боку, 

акцентує увагу і на комунікативно-прагматиному підході до вивчення 

рекламного дискурсу, маніпулятивній його складовій тощо. 

Враховуючи це, разом з дослідженням реклами, різнобічного вивчення 

зазнає і рекламний ринок зокрема. Це власне доводить стаття О. Бочко 

“Сучасний стан рекламного ринку України”. У даній статті думка автора 

зосереджується довкола того, що “за останні роки відбулися кількісні і якісні 

зміни у вивченні рекламного ринку. Це обумовлюється тим, що окрім 

стрімко зростаючої ролі реклами, по-перше, ринок реклами став 

передбачуваним, по-друге, на ньому поширюються професіонали як збоку 

рекламодавців, так і з боку рекламних агенств, по-третє, розпочалося активне 

проникнення на український ринок реклами великих зарубіжних 

рекламодавців. Усе це стає причиною того, що оцінювати стан рекламного 

ринку нині хоча вельми і не просто, проте конче необхідно” [43, 2].  

У цій роботі автор подає аналіз основних видів реклами та змін, які 

відбулися на ринку останнім часом, проводяться паралелі зі світовим ринком 

реклами тощо. 

Таким чином, ознайомившись з додатковими працями, ми 

переконуємось, що дослідження реклами і рекламного ринку загалом таки 
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виявляються на сьогодні пріоритетнішими далеко не на користь вивченню 

радіореклами. 

Наразі, підсумовуючи усе вище сказане, спробуймо подивитись, що ж 

нині діється ще з одним, не менш важливим, сегментом досліджень. 

Аналізуючи низку наступних робіт з’ясуймо і порівняймо, яке ж місце зараз 

відводиться вивченню безпосередньо впливу реклами та й зокрема 

радіореклами на потенційну аудиторію. 

Наразі пропонуємо добірку праць, котрі розкривають специфіку впливу 

реклами на аудиторію. Першою представляємо до розгляду знову ж роботу              

Т. Лугуценко. Досліджуючи естетичну сутність аудіальної комунікації 

сучасної реклами автор говорить про те, що “останніми роками зросла роль 

впливу реклами на свідомість людини. У науковій літературі цей феномен 

обговорюється і в наукових статтях, і в дисертаційних дослідженнях. Разом з 

тим усе ще відчувається недостатньо глибоке загальнотеоретичне розуміння 

останнього, особливо у різних співвідношеннях” [35, 1].    

Як виявилось згодом, не заперечує подібній думці й І. Велика у 

дослідженні “Реклама як інструмент формування масової свідомості 

суспільства”. Вона зокрема зазначає, що “на сьогоднішній день існує безліч 

засобів, що впливають на формування масової свідомості. Усі вони не тільки 

корегують світосприйняття людини, скеровуючи його в необхідному 

напрямку, а й формують його, спростовуючи застарілі погляди і нав’язуючи 

нові. Така агресивна заміна одних понять та цінностей іншими відбувається і 

за допомогою реклами – найпотужнішого інструменту впливу на людство” 

[44, 338].  

Поряд з тим, підтримуючи позицію свого колеги, дослідниця також 

мовить і про те, що дійсно таки уся специфіка реклами, і в тому числі її 

вплив, на сьогоднішній день не є достатньо вивченими. Тому треба робити 

нові спроби для ретельнішого аналізу, тому що реклама – це й засіб 

маніпуляції людською свідомістю, й закодована інформація про суспільні 

потреби. 
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З тим, що реклама має чималий вплив на аудиторію погоджується і в 

своїй статті “Прихована реклама як маніпулятивна технологія XX ст.: 

етичний аспект” Н. Грицюта. Автор, чітко формулюючи основні моменти 

роботи, розповідає, що “реклама за своєю природою і сутністю завжди була 

яскраво вираженим маніпулятивним засобом, який з давніх часів виявив 

свою здатність впливати як на індивідуальну, так і на колективну свідомість. 

Реклама як потужна маніпулятивна технологія, має справу передовсім із 

навіюванням та сугестією, корені яких сягають у глибини свідомого і 

підсвідомого” [45, 1].   

Зрештою, негативний відтінок згаданих речей не викликає сумніву і у               

О. Андрущенко. У дослідженні “Реклама як сучасний засіб масової 

інформації” автор безпосередньо мовить і про те, що під маніпулятивною 

дією реклами “людина опиняється у вирі впливу багатьох інформаційних 

потоків, що інколи негативно позначаються на її свідомості” [46, 21]. 

Зрозумівши, що реклама, передовсім, розцінюється науковцями як 

маніпулятивна складова, усвідомивши значні можливості її дії, погляньмо і 

на ті етапи впливу, яких вона зазвичай дотримується у свої практиці.   

Вивчаючи роботу Т. Джиги “Вплив на пам’ять у рекламі” ми 

натрапили на таку інформацію: “вплив реклами на аудиторію здійснюється 

поступово в чотири етапи: перший етап ‒ привертання уваги аудиторії; 

другий етап  ‒ пробудження інтересу, зацікавленості аудиторії; третій етап ‒ 

надання аудиторії аргументів на користь товару, що рекламується. 

Формування психологічної настанови, яка доводить, що запропоновані 

цінності відповідають потребам аудиторії; четвертий етап ‒ створення 

психологічної настроєності до запам’ятовування повідомлення. 

Безпосередньо на останньому етапі застосовуються ще й додаткові 

прийоми впливу реклами: “прийом багаторазового повторення”. Разова 

реклама не може забезпечити формування попиту на рекламований товар. 

Отже, повторення рекламного повідомлення необхідне для привертання 

уваги аудиторії до нього та його запам'ятовування; “прийом впливу на 
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асоціативну пам’ять”. Сутність цього полягає в тому, що одні предмети та 

поняття оживляються у пам’яті за рахунок інших” [47, 3].  

Разом з тим, продовжує дослідниця, сфера почуттів також є важливим 

об’єктом впливу, як і мислення та пам’ять. Тому вплив реклами й 

спрямовується насамперед на почуття, оскільки вони більш сприйнятливі до 

маніпуляції. Якщо вдається вплинути на почуття, то й мислення людини 

легше піддається. Не менш піддатливим виявляється до впливу реклами і 

“духовний бік людини, що має чимале значення під час формування 

цінностних орієнтацій” [48, 1].  

З усім вище вказаним погоджується і такий дослідник як О. Бершов. У 

розвідці “Американська журналістика: методи вивчення спонукальних 

властивостей реклами в засобах масової інформації” він чітко формулює 

свою думку у наступних рядках: “рекламі дійсно властиві певні аспекти 

спонукального впливу під дію яких, звісно ж, переважно підпадають 

когнітивний (знання), афективний (почуття) та вольовий (дія) рівні” [49, 1]. 

Таким чином, черговою працею, яка потрапила до наших рук та дещо в 

іншому ключі дозволяє подивитись на дослідження впливу реклами, стала 

“Координація рекламної стратегії зі стратегіями інших елементів комплексів 

комунікації та маркетингу (практика оптимізації формування рекламного 

бюджету)” О. Ступницького. У ній йдеться про те, що “основний вплив 

реклама справляє не лише на аудиторію та збут рекламної продукції, а й на 

чинники, що його зумовлюють. Саме через останні й необхідно оцінювати 

ефект впливу реклами. Ця ідея була виражена у формі моделі Е. Левіса, яка 

все ж вважає необхідним відображати вплив реклами і на увагу аудиторії, 

потім на зацікавленість, бажання та дію. Згадана модель постійно 

модифікується і у загальному вигляді дістала назву “Ієрархії ефектів” [50, 

58]. 

Продовжуючи думку О. Ступницького, Н. Юдіна у роботі “Динамічна 

модель рекламного впливу як інструмент ефективної рекламної кампанії” 

зазначає, що “насправді існує чимала кількість ієрархічних моделей впливу. 
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тощо. Згідно цих моделей, між проміжними рівнями психологічного впливу 

реклами та обсягом продажу існує прямий зв’язок. З просуванням за 

ієрархією вірогідність покупки зростає. Однак через вплив зовнішніх 

факторів ці положення не виконуються в усіх випадках. Згідно цього підходу 

у різних ситуаціях рівні психологічного впливу реклами не завжди є 

послідовними – раціональний або емоційний шлях обробки інформації 

можуть домінувати” [51, 2]. 

Проте варто зауважити, що знайшлись й дослідники, які поміж 

негативного відтінку впливу реклами на аудиторію вказали і на позитивний 

його бік. Є. Коваленко, цитуючи думку В. Зірки, у роботі “Рекламний текст 

як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного 

аналізу” зазначає, що “рекламні тексти спрямовані, у першу чергу, і на те, 

щоб позитивно впливати на адресата, тому що спонукають його до 

виконання конкретної практичної дії” [52, 4]. 

“Тобто основне завдання рекламування полягає в тому, щоб зумовити 

мотиваційну поведінку людей і у відповідний спосіб впливати на неї” [53, 

114]. 

Разом з тим, “технологія впливу реклами часто будується й на певних 

контрастах, кінцевою метою яких є демонстрація радості у результаті 

застосування продукту, який рекламується” [54, 4]. 

Утім, разом з чималою кількістю думок стосовно різнобічного впливу 

реклами та значних масштабів його дії, ми натрапили і на досить 

неординарне, на наш погляд, твердження, яке сформулювала І. Солдатенко у 

дослідженні “Реклама і паблік рілейшнз: взаємодія в умовах конкуренції”: 

“реклама втратила свою силу впливу на аудиторію і перестала бути 

інструментом формування споживчого попиту. Тепер це, по праву, належить 

PR” [30, 295]. 

Натомість у праці “Соціально-психологічні особливості сприйняття 

реклами та її вплив на людину” Д. Скорікової теж відмічається падіння 
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авторитету реклами. Автор зокрема зазначає, що “у людей поступово 

починає вироблятися психологічний імунітет до реклами, адже вона 

обрушується на них з усіх боків” [55, 193]. 

Отже, оглянувши частину робіт присвячених впливу реклами на 

аудиторію, ми побачили, що це питання таки постає значущим і активно, 

різнобічно досліджується, фіксуючи безліч цікавих і необхідних для наукової 

думки моментів.  

Відтак нарешті перейдімо і до розгляду наступного у цьому розділі 

питання: вивчення впливу радіореклами на аудиторію.  

Аналізуючи вказану тему, ми зафіксували не значний інтерес науковців 

до цієї проблематики, порівняно з дослідженням впливу реклами. У поле 

нашого зору, на жаль, потрапило лишень декілька робіт, які можуть хоча б 

дотично розкривати цю проблему.   

Почнімо з розвідки І. Хоменка та А. Ревка “Семантична складова 

сублімінального впливу: спроба комп’ютерного дослідження “прихованого 

контенту” аудіопродукції”. У цій роботі автори зокрема розповідають про те, 

що “перші методики впливу комунікаційної продукції на підсвідомість 

розроблялися ще за докомп’ютерної доби. Разом із комп’ютерами з’явилась 

додаткова можливість обробки звуку з метою психоемоційного впливу на 

слухачів” [56, 3]. 

Поміж тим, доцільною здається й думка К. Альберта у роботі “Вплив 

типу фактури музичної фонограми на рівень її голосності в радіорекламі”, де 

він теж говорить про те, що радіореклама “значно впливає на сприйняття і 

розуміння людей”. Саме тому, запевняє автор, треба особливо зважати на її 

компоненти і, в тому числі, на підбір музичної фонограми [39, 5]. 

Утім, як переконує наш наступний дослідник, Т. Лугуценко у праці 

“Естетична сутність аудіальної комунікації сучасної реклами” враховуючи 

різні компоненти впливу радіореклами чималої уваги потребує і те, що: 

“рекламна аудіоінформація, як частина звукового місця існування людини, в 

результаті сугестії формує “слуховий стиль” сприйняття світу. Звукова 



 42 

надмірність рекламного дискурсу надзвичайно тонко діє на тезаурус, 

асоціативні зв’язки. В подальшому це обертається проблемою пріоритету 

матеріальних потреб над духовними” [35, 3]. 

Невідворотність такого впливу може зумовлюватися тим, що “радіо – 

єдиний з каналів рекламної інформації, що може впливати на потенційного 

споживача протягом усього дня, у будь-якому місці його перебування і, 

найчастіше, охоплює ті категорії слухачів, яким є недоступні у цей час  інші 

види реклами” [37, 219]. 

Отже, як бачимо, хоча питанню вивчення впливу радіореклами на 

аудиторію приділяється наразі недостатньо уваги та, разом з тим, воно таки 

досліджується, різнопланово розкриваючи основи цієї проблеми.  

 

1.3. Поняття “радіопромоція” та його елементи 

 

За словами О. Гояна у праці “Основи радіожурналістики і 

радіоменеджменту” радіопромоція тлумачиться як “найдоступніший для 

станції метод просування, оскільки він безпосередньо звертається до 

потенційної чи цільової аудиторії без залучення інших інформаційних або 

рекламних засобів. За допомогою власного ефіру станція сама визначає що, 

коли і як має працювати на просування програмної продукції” [1, 79]. 

З огляду на це, подібні тенденції щодо визначення поняття 

радіопромоції зустрічаються і в уже згадуваній нами розвідці “Промоція і 

маркетинг мовних компаній”. Безпосередньо тут радіопромоція 

розглядається як “найкращий спосіб для більшості станцій і каналів 

розширити глядацьку та слухацьку аудиторії і забезпечити їх лояльність до 

каналу. Є два докази на користь ефірної промоції: в умовах серйозної 

конкуренції, станції і канали, які не презентують себе, не можуть домінувати 

в думках глядачів та замовників реклами; від успіху промоції залежать 

прибутки від продажу реклами. А отриманні рекламні долари можуть 

інвестуватися в інші медіа, щоб розширити аудиторію компанії. 
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Ефірна промоція повинна давати повідомлення в гармонії з 

зовнішньою рекламою аби приваблювати глядача з першого погляду. Тобто 

вся промоція станції повинна бути послідовною і логічною” [11]. 

Відтак зважаючи на визначення та думки попередніх науковців і 

вдаючись до куди глибшого аналізу такого терміну як “ефірна промоція”, 

вивчаючи сторінки наступної роботи “Незалежне радіомовлення: уроки 

успіху” Ю. Федутинова, Е. Васильєвої, О. Мироненка нами було з’ясовано, 

що тільки на тлумаченні даний термін далеко не обмежується. Як стало 

зрозумілим у подальшому ході дослідження аби радіопромоція була 

успішною не достатньо лише правильно усвідомлювати і втілювати у життя 

її прерогативи. Аби досягти бажаного ефекту слід враховувати і доволі 

важливий аспект, на якому треба зосереджувати куди більше уваги.   

За словами вище вказаних дослідників “здавалось би, для ефективної 

радіопромоції достатньо просто просувати продукт – тобто радіопрограму і 

частоту. Однак просування радіостанції починається фактично до виходу її в 

ефір, в процесі боротьби за вигідну частоту, коли потенційний мовник 

намагається пояснити владним структурам вигоду, яку отримає їх 

шанувальник від появи у ефірі нової радіостанції. 

Якщо ж детальніше говорити про саму радіопромоцію, то завдячуючи 

їй підприємство здатне не лише продавати свої товари чи послуги, а й надає 

можливість споживачеві отримати особисту вигоду, роблячи свій вибір на 

користь певного товару” [57].  

Таким чином, оглядового ознайомившись з тлумаченням такого 

поняття як “ефірна” або ж “радіопромоція”, у наступній праці С. 

Жуковського “Використання слоганів в українському радіомовленні” нам 

вдалось знайти і ґрунтовне пояснення безпосередньо необхідності не лише 

залучення, а й використання промоції тими чи тими радіостанціями. На 

думку вченого: “у сучасних умовах розвитку медіаринку в Україні 

програмний продукт радіостанції використовується як товар, що потребує 

просування, тобто успішної реалізації”. З цією метою використання промоції  
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в ефірі, продовжує думку автор, є незаперечною та неминучою необхідністю 

[58, 130]. 

Відтак слушним було б зазначити й те, що поняття радіопромоції 

виявляється на сьогоднішній день певною мірою ємким і знаходить у 

діапазоні своїх визначень чимало тлумачень. Однак не зважаючи на 

різноманітності цих трактувань науковці все ж сходяться в єдиному: ефірна 

промоція є вагомим елементом діяльності будь-якої радіостанції, саме тією 

рушійною силою, яка є чималим гарантом упізнаваності та успіху. 

Проте розумінням суті ефірної промоції її дієвість та результативність 

далеко не обмежуються. Аби достеменно реалізувати її виробничий 

потенціал необхідно не лише добре орієнтуватися, а й знати та 

усвідомлювати специфіку дії її найважливіших видів.   

Зважаючи на це, на даному етапі нашої роботи, перейдімо до огляду 

наявних видів радіопромоції. Вивчаючи сторінки уже згадуваного нами 

дослідження О. Гояна “Основи радіожурналістики і радіоменеджменту” 

зупинімося на наступному: так як “у ефірних промоціях станція демонструє 

свою назву, позивні, частоту, слоган, розповідає про переваги слухання 

станції то до ефірних промоцій належать: джингл (ідентифікаційне 

оголошення станції, в якому обов’язковими є назва і частота станції, а також 

музичне позначення формату); слоган (де в короткій фразовій формі 

визначається загальний стиль і настрій програмної продукції станції); анонс 

передач (інформаційне повідомлення про те, які програми й коли можна буде 

послухати на вказаній частоті мовлення); новини, шоу-програма та ігрова 

програма (за допомогою них досягається комерційна привабливість для 

рекламодавців і спонсорів); ефірна промо-акція (привертає увагу слухачів 

нестандартними, а деколи й несподіваними правилами гри); конкурс 

(дозволяє зацікавлювати аудиторію найрізноманітнішими призами, а отже, 

постійно тримати її увагу); спецвипуск (про діяльність станції, який, наче 

довгограюча платівка, може кілька разів на добу прокручуватися в ефірі й 

розповідати про найцікавіше); співробітник станції (ведучі, ді-джеї, 
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спортивні коментатори, шоумени. Тобто та людина, чиє ім’я працюватиме на 

позитивний образ станції)” [1, 79].  

Отож, як можемо бачити, спектр видової ґрадації ефірної радіопромоції 

є доволі різноманітним, однак, як з’ясувалось у ході дослідження, позаефірна 

промоція також заслуговує не меншої наукової уваги. 

Так, продовжуючи свою думку у книзі “Основи радіожурналістики і 

радіоменеджменту”, О. Гоян зауважує і таке: “позаефірна промоція дозволяє 

станціям охоплювати значно більшу аудиторію, оскілька розрахована не 

лише на тих, хто її слухає. До позаефірних промоцій належать: сувенірна 

продукція (до якої можна віднести афіші з логотипом станції, а також ручки, 

плакати, олівці, попільнички тощо, логотип); організація та інформаційна 

підтримка масових заходів (святкування річниць станції, проведення або 

підтримка масових заходів, концертів); радіомовлення в Інтернеті 

(зорієнтоване на тих, хто постійно працює з комп’ютером або Інтернетом); 

програмна продукція станції на компакт-касетах або CD (реалізується у 

спеціалізованих музичних магазинах, кіосках і на різноманітних презентаціях 

за участю станції); хіт-паради (кращі музичні композиції станцій, які 

щотижня публікуються у спеціалізованих пресових виданнях. Привертають 

увагу людей на скільки станція є форматним лідером на ринку тощо)” [1, 80].    

 Дещо іншу думку щодо поділу ефірної промоції наводить на черзі А. 

Швалбе у книзі “Промоція і маркетинг мовних компаній”. Власне у 

зазначеному доробку автор зупиняється на таких типах: промоція, 

направлена на глядачів, слухачів і користувачів (ініціюється, в основному, 

для того аби зберегти можливі рейтинги); Рекламна промоція, направлена на 

клієнтів, рекламодавців, їх агентства і на спонсорів (використовується з 

метою підвищити об’єми продажу); Мережева промоція (здійснюється для 

підтримки атмосфери довготривалого співробітництва). 

Разом з тим, існують два види ефірної промоції (по змісту та 

призначенню): 
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 Оперативна промоція (topic promotion). За словами дослідниці, саме 

такий вид промоції закликає прослуховувати програму у певний час, на 

певному каналі. Його ще називають “налаштовуючим” (tune-in promotion); 

Брендінг (branding). Тут мовиться про ті якості каналу мовлення, які 

виділяють його з-поміж інших: якість їх послуг, оперативність тощо. 

Також неабиякої уваги заслуговує й зовнішня реклама. Власне вона 

використовує можливості, скажімо, інших ЗМІ задля ефективної зовнішньої 

презентації власного інформаційного продукту. Проте така реклама є 

затратною (порівняно з внутрішньою промоцією станції) та найбільш 

позитивно реалізує себе на ринку з розвиненою інфраструктурою та 

інтенсивним транспортним потоком. До такого виду реклами вдаються у разі 

привертання уваги до нових ведучих, програм чи слоганів. Однак буває і так, 

що більшість мовників уникають саме такого виду реклами. Це зумовлює 

деяку втрату ними кола їх шанувальників і потенційної вигоди [11].  

Відтак з необхідністю залучення радіопромоції та чималими 

можливостями її видової палітри погоджується і наступна дослідниця ‒ Д. 

Семенова у роботі “Як просуваються радіохвилі”. Зокрема науковець 

сконцентровується на тому, що, продовжуючи її думку, найбільш часто  

радіостанціями відбувається залучення такого виду промоції як ефірна. Це 

зумовлено тим, що вони намагаються якомога частіше “показувати” себе та 

свої інформаційні продукти в ефірі. Привабивши більшу слухацьку 

аудиторію є шанс привабити і більшу кількість рекламодавців.  

 Вважається, що нині досить ефективними є іміджева реклама, 

промоція станції, розміщена у глянцевих журналах, на телебаченні тощо. 

Разом з тим, щоб зробити свій образ більш сталим, багато радіостанцій 

вдаються і до організації певних музичних заходів, які зацікавлюють 

потенційну аудиторію і, як наслідок, приваблюють її і до прослуховування 

самої станції. Однак тут є досить важлива передумова – захід має 

обов’язково відповідати формату мовлення станції [59]. 
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Утім, вивчаючи дане питання, ми мали нагоду помітити, що не 

зважаючи на те, що видовий склад радіопромоції у більшості як вітчизняних, 

так і зарубіжних праць є схожим, а у деяких питаннях і певною мірою 

дотичним, та разом з тим, підходи до його реалізації виявляються глибоко 

індивідуальним для кожної радіостанції. І секрети майстерності 

використання цих видів у кожного науковця виявляються суто 

специфічними.    

Так обговорюючи можливі види ефірної промоції Ю. Федутинов, Е. 

Васильєва, О. Мироненко зауважують, що, наприклад, якщо окремо 

зупинитись на такому видові внутрішньої промоції як ігри, то вони 

привертають увагу власне тим, що структурують ефір, надають чогось 

особливого. Проте, за словами дослідників, з даним видом промоції буває і 

навпаки. Якщо колектив станції не вміє правильно оформити і подати його, 

то він може і все зіпсувати: “засмітити” ефір. У даному випадку вирішальну 

роль відіграє хороший ведучий.  

Відтак, якщо, на черзі, згадати про саморекламу в пресі, то і вона є 

доволі популярним видом промоції. Перш ніж розміщати матеріал на 

шпальтах газет слід вибрати найбільш вдале для нього місце – це може бути 

або ж перша-друга сторінки або ж, навпаки, остання. Текст повинен бути 

добре помітним, бажано, якщо він матиме вражаючу кількість знаків 

порівняно з іншими. Хорошим вважається місце і поблизу телепрограм.  

Щодо розміщення промоційних матеріалів на телебаченні, то це не 

завжди є виправденим кроком, оскільки не може гарантувати адресність 

телевізійної продукції, аудиторія якої є “розмитою” [57]. 

Таким чином зауважмо, що відповідна промоційна діяльність 

знаходить, на сьогоднішній день, надзвичайно широкий діапазон свого 

розвитку та використання. Радійна промоція, попри чималий видовий поділ, 

працює як єдиний злагоджений механізм, кожний елемент якого виявляється 

самостійним, гармонійним і здатним до належної презентації і конкуренції 
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того інформаційного продукту, який слід якомога ефективніше продати або 

хоча б представити.   

Радійна промоція разом з її елементами, зважаючи на думку левової 

частки дослідників, є саме тією надзвичайно важливою прерогативою часу, 

яку диктує сьогодення. І саме завдяки влучному використанню кожного 

компонента, постає незамінним чинником діяльності сучасних ЗМІ.   

Та разом з тим, приділяючи час видовому складу означеної  промоції, 

спробуймо подивитися чи на належному рівні сконцентрована увага 

науковців і довкола вивчення такого явища як радіопромоція.  

Вивчаючи значну частину наукового доробку ми усвідомили, що це 

питання серед вчених займає таки не останнє, хоча і не перше, місце і 

бажаючим ознайомитись з тим як працює ефірна промоція, якими є її види ‒ 

все ж буде на що подивитися, хоча у незначному обсязі. 

 Аналізуючи міру дослідженості радіопромоції нам на очі, здебільшого, 

потрапляв спектр праць, який висвітлює функціонування саме телевізійної 

промоції. Та, якщо більш конкретно говорити про дослідження 

безпосередньо радіопромоції, то серед дотичних праць можна було б назвати, 

скажімо, розвідку А. Швалбе “Промоція і маркетинг мовних компаній”, де 

надзвичайно повно і яскраво не лише описується, а й аналізується радійна 

промоція. Тут дуже багато уваги зосереджується довкола її видової градації 

та усіх необхідних елементів успішної діяльності будь-якої радіостанції: 

підходів до трансляції, маркетингових стратегій тощо. 

Разом з тим цінною у науковому плані є і робота О. Гояна “Основи 

радіожурналістики і радіоменеджменту”, де крім детального опису 

специфіки промоції та її видового складу описується і паблік рілейшнз як 

важливий промо-метод. Окреслюються найважливіші PR-етапи презентації 

радіостанції.  

Відтак, продовжуючи далі тематику вивчення міри досліджуваності 

ефірної промоції, ми звернулися і до сторінок розвідки “Як просуваються 

радіохвилі” Д. Семенової як ілюстративного прикладу доволі детального 
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окреслення не лише суті радіопромоції, а й її видів та наочного використання  

різними радіостанціями. 

Не менш різноплановою і дотичною до вивчення ефірної промоції 

постає і наступна робота Ю. Федутинова, Е. Васильєвої, О. Мироненка 

“Незалежне радіомовлення: уроки успіху”. Саме тут ми можемо 

ознайомитись не лише із тим, що собою представляє промоція та 

радіопромоція зокрема, а й дізнатися про їх класифікації, про те, як найкраще 

створити певний вид промоції, якими мають бути для цього рекламісти, 

структура відділу реклами, розцінки, підготовка рекламного агента, потреби 

рекламодавця, ціль реклами, календар маркетингових акцій тощо.   

Утім, аналізуючи стан досліджуваності промоції ми помітили, що 

інформація про неї зустрічається не лише в офіційних наукових працях. 

Деякі міркування про її значення, різновиди, аудиторію можна знайти і 

просто вивчаючи віртуальні сторінки Всесвітньої мережі Інтернет. Так, 

скажімо “певна цільова аудиторія у промореклами не виділяється, але так як 

охочіше звертає увагу на неї саме молодь, то орієнтуватися у даному випадку 

слід на неї” [60].  

Про те, як найефективніше привернути увагу потенційного слухача 

йдеться і у роботі С. Жуковського “Використання слоганів в українському 

радіомовленні”. Безпосередньо у цій розвідці автор робить акцент на 

дослідженні ефірних гасел різноманітних радіостанцій, що є важливим 

компонентом ефірної промоції, тому цілком підходить до тематики нашої 

роботи.  

 Нам вдалось з’ясувати, що на сучасному інформаційному ринку, серед 

наукових кіл, таки зустрічаються і роботи, присвячені вивченню не лише 

промоції, а й радіопромоції зокрема, її функціонуванню, видам, деякою 

мірою впливу тощо. Тому з упевненістю можна було б констатувати, що ця 

тема виявляється потрібною для сучасного вченого і у подальшому 

зазнаватиме усе більшого розвитку і досліджуваності з огляду на те, що нині 
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вона тільки починає набирати обертів. А це уже є, на наш погляд, не поганою 

тенденцією на майбутнє.  

 Наразі перейдімо і до огляду наступного, доволі важливого, елементу 

наукової літератури, дотичного до прерогатив саме нашої роботи. Вивчивши 

раніше міру впливовості промоції на потенційну аудиторію, спробуймо 

поглянути на дане явище й у дещо іншому ракурсі: з’ясувати наскільки 

радіопромоція виявляється впливовою.     

Так, на думку вчених неабияка міра впливу радійної промоції полягає 

саме у тому, що “радіо слухають мільйони людей щодня (і не тільки вдома). 

Радіо володіє більшим, на відміну від телебачення і зовнішньої реклами, 

ефектом. Тут можна вибрати цільову групу, на яку впливати, найбільш чітко 

її виділити із загальної маси споживачів. На радіо ефекти є 

диференційованими по контактах з цільовою аудиторією” [60]. 

Утім, яким би не був вплив радійної чи будь-якої іншої промоції, 

науковці концентрують левову частку своєї уваги на тому, що перш за все 

“правильне розташування є дуже важливим для досягнення позитивного 

результату. А для цього необхідно провести попередню підготовку. І 

недооцінювати стану речей не варто. Без хорошої реклами не варто чекати 

успіху”, що цілком стосується й міри її впливу на потенційну аудиторію [61]. 

З огляду на все вище зазначене С. Жуковський у праці “Використання 

слоганів в українському радіомовленні” переконаний, що “вплив на масову 

аудиторію завдяки комплексному поєднанню під час роботи вербальних та 

невербальних засобів вираження найефективніше все ж виконує радіо” [58, 

130]. Власне тому, зі слів науковця, виходить, що і радійна промоція 

виявляється більш впливовою і найбільш дієвою.  

На думку дослідника соціальних комунікацій Г. Почепцова, продовжує 

свої міркування з теми автор, “сьогодні йде дуже виважений і системний 

інформаційний потік. Тому, коли маси починають вірити почутому, з ними 

стає легше працювати, можна безперешкодно подавати, а з часом і продавати 

інформаційний продукт різного змісту і якості. У таких умовах з’являється й 
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чимало можливостей для формування громадської думки, розробляється  

інструментарій впливу на вподобання та інтереси аудиторії” [58, 133-134]. 

 Свої погляди стосовно потенційного промоційного впливу на радіо 

висловлює і дослідник Б. Ющик. Безпосередньо він концентрує свою увагу 

довкола того, що аби досягти чималого впливу промоції у будь-якому засобі 

масової інформації (а в нашому випадку у радіоефірі) слід докласти чималих 

зусиль, адже “основною її метою є передусім вмовляння  адресатів, до яких 

вона скерована, до закупівельної активності. Промоційний переказ мусить 

бути зрозумілим для одержувачів” [6, 763]. 

Утім, навіть доклавши чималих зусиль для створення і реалізації 

успішного впливу радійної промоції, слід наперед врахувати і подбати ще й 

про те, чи буде обраний вами канал для трансляції промоційної інформації 

затребуваним і, врешті-решт, потрібним на певній території мовлення. 

Так, за словами Ю. Яковлєвої “напевно далеко не всі канали можна з 

однаковим успіхом використовувати скажімо для регіональної промоції, 

зокрема через обмежену можливість їх впливу на цільові групи, різний рівень  

ефективності та високу вартість. Визначальним чинником є вмілий вибір 

каналів, відповідний до мети промо й адресатів рекламних заходів – 

населення, туристів чи інвесторів” [62, 3]. 

Отож, ми маємо нагоду бачити, що міра впливовості радійної промоції 

може полягати власне і у тому, чи взагалі радіо є затребуваним і доступним 

на певній території та для певної аудиторії як таке. 

Відтак розглянувши, на даному етапі нашої роботи, й потенційний 

вплив радіопромоції на слухацьку аудиторію ми дійшли висновку, що дане 

явище є доволі значимим, залежить від багатьох факторів та посідає 

характерне місце у роботах різних науковців. 

Та, порівнюючи міру вивченості серед наукових кіл, впливу останньої 

із мірою впливу безпосередньо промоції на потенційну аудиторію, 

помітнішим виступає не значний рівень уваги вчених до впливу радійної 

промоції напротивагу іншій. Левова частка робіт вчених спрямована на опис 
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впливу промоції, її дію з-за різних умов, що, часом, лиш дотично висвітлює 

підвалини функціонування впливу радійного. Проте, разом з тим, усе ж є 

роботи, які сконцентровані довкола даного явища та не погано його 

розкривають у своєму контексті, що є доволі цінним і значущим. 

 Наразі обговорімо й які дані зустрічаються в науковій літературі 

стосовно ставлення аудиторії до радіопромоції. Нашу увагу відповідно цього 

питання привернула думка вчених про те, що не дивлячись у якому засобі 

масової інформації зустрічається чи використовується промоція “основне 

мистецтво організації промоційних акцій полягає насамперед у здатності 

правильно оцінити попит. Це завдання не завжди є простим. Якщо з яких-

небудь причин споживачі чи сприймачі інформації залишаються ображеними 

або розчарованими, то промоційна кампанія досягає протилежного ефекту у 

ставленні до неї” [19]. 

Так за словами С. Жуковського, ставлення до радіопромоції і її 

сприймання не можуть бути цілком однозначними. Скажімо “зміст слогану 

не може вплинути на смаки та вподобання публіки, адже вона сприймає все 

на емоційному рівні і вибирає для прослуховування лише ту станцію, 

контент якої найбільше їй подобається. Тому очевидним є факт, що слогани 

стають доповненням до тієї програмної продукції (передач, музики, реклами, 

дикторської начитки), що її пропонує слухачам радіостанція. 

Слогани, завдяки частому звучанню в ефірі та використанню їх 

модераторами в різних радіопередачах, сприяють появі у слухачів низки не 

лише акустичних, а й візуальних образів, в яких акумулюються настрій, 

світосприйняття та спрямування програмної продукції радіостанції ,” що у 

подальшому виражається в ставленні аудиторії до відповідної радійної 

промоції та й самої радіостанції зокрема [58, 131, 134]. 

Таким чином, аналізуючи наведені нами вище наукові праці, ми 

збагнули, що ставлення аудиторії до радійної промоції може бути 

неоднозначним, зумовленим низкою факторів і зосередженим довкола 
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емоційної налаштованості слухачів, яка може набути як позитивних, так і 

негативних наслідків для неї. 

Якщо ж говорити про повноту висвітлення цього питання серед 

наукових кіл, то воно, на наш погляд, є недостатньо розкритим, оскільки 

практично не зачіпає ставлення аудиторії саме до промоції на радіо.  

З огляду на це, у подальшому ході нашої роботи, ми спробуємо хоча б 

частково заповнити цю прогалину і особисто вдатися до висвітлення 

ставлення (настроїв) радіослухачів до промоції обраних нами для 

дослідження радіостанцій. 

Відтак, навівши твердження вчених стосовно ставлення аудиторії до 

радіопромоції, на останок, спробуймо поговорити і про думку науковців 

щодо ефективності радіопромоції.  

На думку дослідниці І. Столяр однозначно не можна говорити про 

ефективність чи радійної, чи просто промоції, адже “промоція є широким і 

комплексним поняттям. Особливістю промоції і відмінною рисою цього 

процесу щодо власне реклами є те, що в нього “закладено” можливість 

більшої похибки і розпорошення уваги щодо цільової аудиторії стосовно 

реклами, котра вимагає цілеспрямованого вкладення коштів і чіткої 

орієнтації на певний сегмент ринку. Промоція передбачає випадкове 

потрапляння на “свого” потенційного читача. Однак твердження про 

“випадковість” не можна абсолютизувати, оскільки орієнтація на адресата є 

базовою умовою маркетингових акцій, незалежно від того, який аспект цього 

процесу мається на увазі – комерційний, організаційний чи творчий” [24]. 

Таким чином, можна сказати, що ефективність радіопромоції є доволі 

містким явищем, яке залежить від багатьох факторів, котрими не варто  

нехтувати. 

Утім, у наступній розвідці “Незалежне радіомовлення: уроки успіху” 

Ю. Ю. Федутинова, Е. Н. Васильєвої, О. В. Мироненка дослідники 

дотримуються іншої думки стосовно ефективності радіопромоції. Вони є 

переконаними, що просування вважається і найбільш не вдячним способом 
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презентації продукції станції. Це зумовлено тим, що подекуди важко 

отримати якісну і кількісну оцінку тих зусиль, які були вкладеними [57]. 

 Звідси “друк та рекламний дизайн плакатів, візитівок, банерів, 

перетяжок, реклама в пресі або ТБ реклама ‒ все це різноманітні види 

реклами або ж промоції, які є ефективними лише для частини людей. Немає 

єдиного виду реклами чи промоції, який був би дієвим (ефективним) для 

абсолютно всіх” [61]. 

З даного твердження випливає, що якою б якісною чи багатогранною 

не була радіопромоція однозначно не можна стверджувати те, що вона буде 

ефективною. 

Та все ж “радіо, як один із засобів масової комунікації, які, на думку 

дослідниці журналістики Ю. Кащевчевої, мають справу з безмежною 

аудиторією, забезпечує успішну (ефективну) промоцію серед великої 

кількості слухачів за посередництвом ефірного, мобільного та Інтернет-

мовлення, що сьогодні динамічно і продуктивно розвиваються” [58, 133]. 

Відтак, навівши праці, які засвідчують думки науковців щодо 

ефективності радіопромоції як такої, ми дійшли висновку, що дане явище 

знаходить своє місце у радійному просторі, однак не завжди з однаковою 

силою. Подекуди воно є доволі прогнозованим, подекуди ‒ виявляється 

зовсім непередбачуваним. Але так чи інакше, все ж існує та постає 

домінантним моментом у роботі радіостанцій. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У результаті аналізу наукової літератури, дотичної до теми 

“Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчизняної 

радіопромоції” та виходячи із наведеного вище, нами було з’ясовано, що 

поняття “промоції” на сьогоднішній день, є надзвичайно поширеним і 

актуальним явищем, яке користується великою популярністю у призмі 

різноманітних досліджень, спектр яких є доволі широким. Прикладом цього 
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стали наведені нами розвідки з дослідження функціонування промоції у 

засобах масової інформації, у видавничій, фармацевтичній, туристичній 

галузях тощо. 

Так як поняття “промоції” виявилось доволі об’ємним, наша увага 

сконцентрувалась на тих її складових, які є найбільш суттєвими для нашої 

розвідки – рекламі, радіорекламі, радіопромоції. У процесі роботи було 

встановлено, що явища радіореклами, як і реклами загалом, досить давно 

посідають належне місце у житті громадськості і постають доволі 

значущими. Проте, разом з тим, їхня сутність й до сьогодні лишається 

значною мірою неоднозначною і викликає дискусію у певних наукових 

колах, що, як виявилось, є цілком закономірним. 

Скажімо, серед однієї частини науковців побутує думка стосовно того, 

що реклама та й радіореклама зокрема – це переважно маніпулятивні 

комерційні технології, серед іншої – переважає бачення їх як суто творчої 

частини культурного поля сучасності. 

Так, під час написання роботи, стало помітним і значно більше наукове 

осягнення прерогатив саме реклами, напротивагу радіорекламі як такій. 

Опрацювавши певну частину літератури, нами була зафіксована не значна 

зацікавленість вченими даною тематикою. Згідно з цим, показовим для нас 

було і те, що й самі науковці є добре знайомими з даною проблемою та не 

заперечують усю прикрість її становища.  

Проте, науковий інтерес до проблем аналізу радіореклами таки 

виявився не позбавленим й позитивної тенденції і знайшов своє місце у 

призмі, скажімо, дискурсивної діяльності і не тільки. Наразі вченими 

розробляються хоча й малочисленні, однак вагомі дослідження цього 

питання, які обіцяють бути доволі перспективними. 

З огляду на це, зупинившись на основах щойно згаданих складових 

промоції, ми спробували подивитись і на підвалини радіопромоції. Так, слід 

зазначити, що поняття радіопромоції виявляється на сьогоднішній день 

певною мірою ємким і знаходить у діапазоні своїх визначень чимало 
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тлумачень. Однак не зважаючи на різноманітність цих трактувань науковці 

таки сходять в єдиному: ефірна промоція є важливим елементом діяльності 

будь-якої радіостанції, саме тією рушійною силою, яка є чималим гарантом її 

упізнаваності та успіху.  

Відтак, нам вдалось з’ясувати, що серед наукових кіл, зустрічаються 

роботи, присвячені і вивченню не лише промоції, а й радіопромоції зокрема, 

її функціонування, видів, деякою мірою впливу тощо. Тому з упевненістю 

можна було б констатувати, що ця тема виявляється потрібною для сучасного 

вченого і у подальшому зазнаватиме усе більшого розвитку і досліджуваності 

з огляду на те, що нині вона тільки починає набирати обертів. А це уже є, на 

наш погляд, не поганою тенденцією на майбутнє. 

Щодо спектру видової градації ефірної радіопромоції, то вона є доволі 

різноманітною як і позаефірна, яка теж має свою класифікацію і заслуговує 

не меншої наукової уваги. Радійна промоційна діяльність знаходить нині 

широкий діапазон свого розвитку та використання. Вона, попри чималий 

видовий поділ, працює як єдиний злагоджений механізм, кожний елемент 

якого виявляється самостійним, гармонійним і здатним до належної 

презентації і конкуренції того інформаційного продукту, який слід якомога 

ефективніше продати або хоча б представити.   

Окрему частку уваги відвели і теоретичним аспектам загальних 

настроїв аудиторії до радіореклами, що допомогло нам краще збагнути її 

налаштованість безпосередньо до радіопромоції. Як з’ясувалось, левову 

частку досліджень вчені спрямовують саме на виявлення ставлення 

потенційної аудиторії до реклами та, разом з тим, сперечаються і про 

неоднозначність ставлення останньої до радіореклами, встановлюють 

причини роздратованості громадськості елементами радіореклами тощо. 

Загалом варто зазначити і те, що усі з опрацьованих і наведених нами 

під час написання даного розділу наукових джерел є достатньою мірою 

цікавими, різнобічними і ґрунтовними та надзвичайно вдало допомагають 

збагнути і вивчити природу промоції та радіопромоції зокрема. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ І ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ РАДІОПРОМОЦІЇ 

 

2.1. Обґрунтування обраних методів дослідження 

 

Перш ніж навести та обґрунтувати обрані нами методи дослідження 

специфіки вітчизняної радіопромоції коротко окреслимо наступне. Як 

зауважує В. Городяненко: “аналіз будь-якого питання є досить складною 

справою, яка потребує серйозної і тривалої підготовки. Надійність і цінність 

отриманої інформації безпосередньо залежить від багатьох чинників, серед 

яких найважливішими є технологія підготовки та проведення дослідження” 

[63, 1]. 

Натомість С. Макеєва, цілком погоджуючись з думкою попереднього 

дослідника, додає ще й те, що окрім підготовки та проведення дослідження 

особливе місце відводиться й достеменному “встановленню певних 

соціальних фактів, виявленню правил і закономірностей, що визначають 

провідні тенденції та механізми розвитку соціальних процесів. Деяку частину 

необхідних відомостей можна почерпнути з різних документів, а також з 

наукових публікацій. Однак, як правило, для підтвердження чи спростування 

раніше встановлених фактів, власних міркувань та тверджень проводяться 

спеціальні емпіричні дослідження” [64, 384].   

Відповідно до усього вище вказаного та задля успішної реалізації 

емпіричного боку роботи, у ході підготовки та проведення зазначеного нами 

дослідження специфіки вітчизняної радіопромоції, нами було задіяно й 

спектр наукових методів серед яких: метод спостереження, фокус -групове 

дослідження, анкетне опитування, описовий метод, індукція, дедукція, 

методи аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення.  

Відтак спершу, з метою кращого розуміння вище зазначених методів, 

пояснімо що ж стоїть за самим поняттям ‒ “метод”.  
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Згідно чільних положень праці “Методологія і організація наукових 

досліджень” О. Крушельницької “метод – це система розумових і (або) 

практичних операцій (процедур), які націлені на розв’язання певних 

пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети” [65, 71].  

Утім, як продовжує далі автор, існує і певне різночитання даного 

терміну. Деякі дослідники схиляються до того, що метод – це і науковий 

підхід, і принцип, і засіб, і прийом. 

Решта ж переконані, що метод – це, нічого іншого, як спосіб 

досягнення мети в теорії, що розробляється. 

Таким чином своє бачення терміну “метод” наводить і М. Хилько у 

розвідці “Теоретичні та емпіричні методи дослідження у 

журналістикознавстві”. Вона також вважає, що “це спосіб досягнення мети, 

сукупність прийомів і операцій теоретичного або практичного освоєння 

дійсності, організованої певним чином людської діяльності” [66, 1]. 

Але разом з тим, якими б різними не були погляди науковців, проте усі 

вони сходяться у єдиному: “за допомогою “методу” можна отримати нову 

вагому інформацію про навколишню дійсність, заглибитись в сутність явищ і 

процесів, розкрити закони і закономірності розвитку, формування і 

функціонування об’єктів, які досліджуються. Від якості методу, правильності 

його застосування залежить істинність отриманого знання. Істинні знання 

можна одержати лише у випадку застосування правильного методу 

(методів)” [65, 71].   

Відтак, на підтвердження цього, візьмімо до розгляду перший із 

запропонованих нами методів дослідження та продемонструймо його в дії.  

Метод спостереження. Як на теоретичному рівні запевняють 

дослідники, метод спостереження полягає, перш за все, у тому, що 

ґрунтується на “зборі наукової інформації, сутність його є у реєстрації 

фактів, явищ, процесів, що відбуваються в соціальній реальності. Для 

спостереження характерними є систематичність, планомірність і 

цілеспрямованість. Найважливішою його перевагою, порівняно з іншими 
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соціологічними методами, є синхронність із досліджуваним явищем, 

процесом. Це дає змогу безпосередньо вивчати поведінку людей за 

конкретних умов у реальному часовому просторі. Дослідник особисто 

спостерігає явище, котре вивчає [65, 1]. 

  Крім того “спостереження дає змогу й безпосередньо стикатися з 

конкретними проявами важливих соціальних явищ і процесів в усій 

складності зв’язків і залежностей, які впливають на них. Воно допомагає 

конкретизувати і поглибити уявлення процесів і явищ, відтворюваних на 

основі інших джерел інформації” [65, 4]. 

Таким чином, безпосередньо у нашій роботі метод спостереження 

дозволив практично дослідити специфіку вітчизняної радіопромоції. 

Використовуючи прерогативи даного методу, ми мали можливість не лише 

прослухати ефірне, внутрішнє наповнення радійної промоції конкретних 

радіостанцій, а й поглянути на зовнішній її прояв. З’ясувати наповнення 

даної радіопромоції, виокремити спільні та відмінні механізми у її 

презентації між різними радіостанціями, зупинитись на тематиці та 

додаткових елементах, виокремити ті складові її функціонування, які є 

найбільш показовими та ефективними.  

Позатим, метод спостереження виявився нам у нагоді і безпосередньо 

під час проведення фокус-групових досліджень: анкетних опитувань. Власне 

завдяки цьому методу ми змогли на практиці прослідкувати за настроями 

громадськості до зовнішньої та внутрішньої радіопромоції. Зафіксувати її 

бачення останньої та зосередитись на тих моментах, які реципієнти 

визначають для себе як головні. Разом з тим виокремили і те, що, на думку 

опитаних, потребує ще додаткової уваги.  

Описовий метод. Як зазначають дослідники, описовий метод також 

відноситься до числа тих методів, які постають доволі давніми та 

широковикористовуваними. Він ґрунтується на послідовній та планомірній 

фіксації вагомих одиниць дослідження та дозволяє підготувати основу для 

подальших наукових інтерпретацій та висновків. 
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У ході залучення описового методу ученими виділяються наступні 

складові його реалізації: виділення одиниць аналізу, членування окреслених 

одиниць, класифікація та пояснення вказаних одиниць.  

Разом з тим, “описовий метод передбачає вивчення об’єкта 

дослідження шляхом опису доступних для спостереження рис і 

характеристик цього об’єкта. Описовий підхід реалізується в описових 

методах, таких як класифікація, типологізація, аналіз документів, історичний 

і біографічний методи” [67, 7].   

Якщо ж безпосередньо говорити про використання даного методу у 

нашому дослідженні, то він, наразі, надав можливість осягнути значний 

пласт здобутої нами інформації. Завдяки зазначеному методу ми змогли чітко 

зафіксувати усі прерогативи, притаманні не лише науковим розвідкам тих 

дослідників, котрі висвітлили дотичні до нашої теми моменти, а й різнобічно 

продемонструвати специфіку вітчизняної радіопромоції та ставлення до неї 

слухацької аудиторії. 

У зв’язку з цим, задіяний нами метод став у нагоді і під час детального 

викладу даних, отриманих шляхом фокус-групового дослідження. Допоміг 

окреслити доволі варіативну шкалу вподобань слухачів та виокремити 

різновекторність поглядів опитаних.  

Загалом же, описовий метод став незамінним безпосередньо і під час 

написання усієї роботи, оскільки, начасі, завдяки йому стало можливим 

послідовно зафіксувати пройдені нами етапи дослідження, навести методику 

формування вибіркової сукупності тощо. 

Крім того, цей метод різнобічно дозволив зафіксувати різновиди 

промоції вітчизняних радіостанцій, окреслити її зміст, характер подачі, 

візуалізувати її та згадати про доречність застосування. Зобразив спільні та 

відмінні механізми, торкнувся настроїв громадськості до відповідної 

промоції тощо. 
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Отож, як можемо бачити, використання вказаного нами вище методу 

виявилось великою мірою доцільним та результативним, оскільки 

впровадило у життя чималу кількість важливих для нашої розвідки моментів.  

Метод аналізу. Переходячи й до обґрунтування використання нами 

методу аналізу, зауважмо, що він, як запевняють дослідники, у першу чергу є 

“доволі широко застосовуваним. Аналіз є методом наукового пізнання, який 

передбачає уявне розчленування предмету дослідження на складові елементи 

з метою вивчення його структури, ознак, властивостей, зв’язків. Аналіз дає 

можливість досліднику виявляти головні, сутнісні елементи предмету 

дослідження” [65, 1]. 

Разом з тим, у науці “під аналізом розуміють ще й процес роздумів від 

того, що потрібно довести до того, що вже доведено” [65, 70].  

Утім, продовжуючи, науковці звертають увагу і на те, що метод аналізу 

має й певні різновиди. “Різновидами аналізу є класифікація і періодизація, 

без яких не обходиться жодна наука. Класифікація необхідна для з’ясування 

зв’язків і закономірностей розвитку предмету дослідження. За допомогою 

класифікації дослідник визначає місце предмету дослідження у групі йому 

подібних предметів; виявляє суттєві ознаки предмету дослідження і близьких 

до нього предметів. 

Що стосується періодизації, то вона є необхідною при дослідженні як 

історії самого предмету, так і історії його дослідження. За допомогою 

періодизації науковець виділяє найважливіші етапи розвитку предмету, 

з’ясовує, як він виник, розвивався, на якому життєвому етапі перебуває в 

момент дослідження; хто і коли вже досліджував цей предмет, яка буде 

послідовність дій при дослідженні цього предмету тощо” [68, 3]. 

Зрештою, метод аналізу, попри вказані нами вище різновиди, може 

бути ще й “кількісним (вимірювання явищ і процесів за допомогою 

кількісних показників, як абсолютних, так і відносних) та якісним (виявлення 

якісних ознак в явищі)” [69, 77]. 
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Таким чином, враховуючи увесь спектр можливостей методу аналізу, 

використання останнього постало напрочуд доцільним і в нашій роботі. 

Заручаючись безпосередньо даним методом ми змогли не лише ґрунтовно 

розглянути специфіку ставлення слухацької аудиторії до вітчизняної 

радіопромоції, а й кількісно та якісно інтерпретувати отримані у ході нашого 

дослідження дані. 

Використання методу аналізу виявилось напрочуд ефективним ще й 

тому, що дозволило чітко розкласти на окремі складові особливості 

досліджуваного ставлення. Встановити характерні риси кожного з 

розглянутих нами компонентів та усвідомити природу відповідної 

налаштованості. 

Окрім того, залучення методу аналізу уможливило й комплексне 

висвітлення закономірностей притаманних баченню громадськості 

зовнішньої і внутрішньої радіопромоції. Визначити місце радійної 

самопрезентації у житті її цільової аудиторії та виявити характерні ознаки 

цього. 

Разом з тим, під час використання складових методу аналізу, нами було 

ще й задіяно один з його різновидів: періодизацію. Вдаючись до прерогатив 

цього виду аналізу даних ми розглянули і те, яка ж ситуація нині переважає у 

сфері наукового пізнання зазначеної тематики, які наукові доробки 

виявляються більш різнобічними та ґрунтовними, на скільки повно вони 

відображають картину, притаманну як вітчизняній радіопромоції, так і 

ставленню слухацької аудиторії до неї. 

Водночас, беручи до уваги усе вказане нами вище, ми, використовуючи 

метод аналізу, намагалися чітко продумати та сформулювати й можливу 

послідовність дій при дослідженні відповідного ставлення. Врахувати усі 

його нюанси та адекватно відобразити їх. 

Згідно з цим спробували окреслити й ті аспекти, над якими потрібно 

ще досить плідно працювати, і які потребують додаткового розгляду.  
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Дотичним до методу аналізу є наш і наступний метод: метод синтезу. 

Зважаючи на певну взаємопов’язаність вказаних щойно методів, більшість 

дослідників беззаперечно вважає останній більшою мірою оберненим до 

попереднього. При цьому суцільну єдність аналізу і синтезу визначають саме 

при системному їх підході до моментів дослідження. 

Поряд з тим, як переконують науковці, синтез також виявляється 

надзвичайно різнобічним, поширеним та задіяним методом наукового 

пізнання. “За яким відбувається поєднання вичленованих методом аналізу 

елементів предмету дослідження (з врахуванням всіх виявлених властивостей 

і елементів) для дослідження його як єдиного цілого. Синтез розкриває те 

істотне загальне, що зв’язує частини предмета в єдине ціле.  Залежно від 

характеру дослідження предмету і глибини проникнення в його сутність 

виділяють наступні види синтезу у обов’язковому поєднанні з аналізом: 

емпіричний аналіз і синтез (застосовується, як правило, на стадії 

поверхневого ознайомлення з предметом дослідження і дає можливість 

пізнати його як явище); елементарно-теоретичний аналіз і синтез 

(використовується для встановлення причинно-наслідкових зв’язків і 

виявлення закономірностей); структурно-генетичний аналіз і синтез 

(дозволяє найбільш глибоко проникнути в сутність предмету дослідження і 

виділити в ньому найбільш головне і сутнісне)” [68, 4].  

Утім, зважаючи на дане розуміння методу синтезу, не менш уживаним 

та дещо коротшим є і наступне: “синтез – дослідження явища в цілому, на 

основі об’єднання пов’язаних один з одним елементів в єдине ціле. Синтез 

дозволяє узагальнити поняття, закони і теорії” [65, 64]. 

  Відтак, якщо ж безпосередньо знову говорити саме про нашу роботу, 

то, враховуючи особливості використання нами уже окресленого раніше 

методу аналізу, цілком виправданим, неминучим та логічним стало і 

залучення до процесу роботи методу синтезу. Оскільки даний метод є 

достатньою мірою взаємопов’язаним із попереднім та постає у переважній 
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залежності від нього, то, власне він став у нагоді під час систематизації 

отриманих шляхом аналізу даних. 

У зв’язку з цим, використовуючи метод синтезу, перед нами відкрилась 

можливість об’єднати в єдине ціле ті частини досліджуваного питання, які 

були піддані розлогому поділу і розгляду. З огляду на це, нами було 

узагальнено значний масив інформації та виокремлено провідні механізми 

функціонування вітчизняної радіопромоції в сучасних умовах і ставлення до 

неї слухацької аудиторії. 

Поряд з тим, особливу увагу ми звернули і на те, чим саме наповнює 

свій ефір кожна із досліджуваних радіостанцій, як позиціонує себе у 

“зовнішньому вигляді”, прослідкували, що ж їх пов’язує  і відрізняє, вказали 

на окремі частини ставлення слухачів різного віку до вітчизяного радійного 

промо. Вивели загальну специфіку бачення громадськості останнього.  

Зрештою, під час проведення вказаного дослідження, досить 

ціленаправлено використали й різноманітні види синтезу. На початковому 

етапі роботи повною мірою залучили емпіричний вид, який дозволив у 

загальному ознайомитись не лише з поодиноким настроєм реципієнтів до 

різних видів рідіопромоції, а й поглянути на радіорекламу як на явище, 

з’ясувати притаманні їй характеристики, методики дії в ефірі, що, у 

подальшому, надало можливість більш успішно презентувати цілісну 

картину її сприйняття відповідною аудиторією.  

Наступним етапом нашої роботи стало використання елементарно-

теоретичного виду синтезу, що дійсно дозволило віднайти причинно-

наслідкові зв’язки бачення вітчизняної радіопромоції між різними за віком 

слухачами. Виявити специфічні закономірності його у повному, 

відповідному до завдань роботи, обсязі. 

Що ж до означення найбільш суттєвих моментів досліджуваного нами 

питання, то, наразі, тут у нагоді став і структурно-генетичний вид синтезу. 

Який реалізував значне заглиблення у сутність вказаної проблеми.  
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Індуктивний метод. Обґрунтовуючи наразі залучення нами 

індуктивного методу зазначимо і те, що він досить часто знаходить своє 

місце у призмі теоретичних та практичних досліджень. Сутність його, власне, 

полягає у тому, що він заручається “конкретними фактами і явищами, за 

якими встановлюються загальні принципи і закони” [65, 63].       

Якщо ж ще глибше “зазирнути” у природу даного методу, то, як 

запевняє С. Пхиденко у роботі “Науковий метод мислення як заперечення 

схоластики”, індукція має й ряд певних переваг: “перша її перевага у тому, 

що вона базується на безпосередньому умовиводі. Друга перевага – в дієвості 

її висновків. Третя – в її універсальності” [67, 162].   

Утім, як продовжує наступний дослідник – А. Тофтул: індукція є 

дійсно досить багатогранним явищем, “яке, в свою чергу, поділяється і на 

окремі види. Розрізняють повну індукцію, яка вичерпує увесь клас предметів, 

що підлягають індуктивному узагальненню, та неповну індукцію, яка не 

вичерпує усього класу предметів, які підлягають такому узагальненню” [70, 

1]. 

Поміж тим, враховуючи усю палітру можливостей індуктивного 

методу, автор переконує і в тому, що без нього, насправді, в наш час дуже 

важко обійтися. Але, разом з тим, треба й особливо пильно слідкувати за 

самим характером індуктивного узагальнення. Над ним треба, час від часу, 

працювати і вдосконалювати його. Задля цього дослідник радить постійно 

урізноманітнювати досліджувані випадки і враховувати характер зв’язку між 

явищами, які вивчаються та їх ознаками.  

Відтак, наближаючись впритул до специфіки використання саме нами 

індуктивного методу, зауважмо, що безпосередньо він надав можливість, у 

наслідок активної фіксації значної кількості даних, “винести” із конкретних 

теоретичних відомостей чималий спектр власних умовиводів та узагальнень.  

Отже, завдяки і даному методу реалізувалась спроба зрозуміти як же 

саме громадськість налаштована до вітчизняної радіопромоції, усвідомити 

можливі сторони даного ставлення та звернути увагу на наявні причини 
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останнього. У ході залучення нами індуктивного методу ми змогли, 

опрацьовуючи велику кількість відповідної джерельної бази, 

продемонструвати співзалежність наукових даних, близьких досліджуваній 

тематиці, із здобути нами практичними результатами, які знаходять себе у 

реальному житті.  

Звідси, на основі отриманого нами індуктивного знання, ми створили 

передумову і для побудови нових поглядів, які, у подальшому, можуть бути 

підґрунтям для наступних розвідок.    

Дедуктивний метод. Коротко окреслюючи і цей метод спершу 

вкажемо на те, що він спеціалізується на тому, що “конкретні положення 

виводить із загальних” [71, 63].  

З огляду на це, як знов розмірковує М. Хилько у праці “Теоретичні та 

емпіричні методи дослідження у журналістикознавстві”, дедуктивний метод 

‒ це ще й: “теоретичний метод наукового дослідження, який полягає в русі 

думки від вихідної абстракції (однобічного, неповного знання) через 

послідовні етапи поглиблення і розширення пізнання до цілісного 

відтворення досліджуваного предмету в думці. Застосовуючи даний метод, 

дослідник спочатку знаходить головний зв’язок об’єкту дослідження, а потім, 

крок за кроком відслідковуючи, як цей зв’язок видозмінюється в різних 

умовах, відкриває нові зв’язки, встановлює їх взаємодії і відображає у всій 

повноті сутність об’єкту” [66, 4].  

Таким чином специфіка розуміння ученими методу дедукції і на цьому 

далеко не обмежується. За словами О. Струченкова: “дедукція призначена й 

позбавляти нас від необхідності спостерігати безпосередньо, дозволяючи з 

якомога меншої кількості даних отримувати якомога більшу кількість 

висновків” [72, 25]. 

У зв’язку з цим автор додатково висловлює свою переконаність і 

стосовно того, що метод дедукції починає з будь-якого припущення саме для 

того, щоб подивитися, які ж наслідки будуть із нього випливати; а 

спостерігаючи те, наскільки ці наслідки відрізняються від дійсних явищ, дає 
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можливість дізнатися, які поправки треба зробити в чинному припущенні. 

Потім в цю грубу гіпотезу вносяться грубі поправки, і процес повторюється 

знову, поки дедуктивні результати не будуть узгоджуватись з фактами.    

Відтак, вказавши чільні моменти пов’язані з трактуванням даного 

методу, наразі звернімо увагу і на те, яке ж місце він посів і безпосередньо у 

нашій роботі. Власне покеровуючись дедуктивним методом перед нами 

відкрилась можливість, на підставі особистих знань та досвіду, окреслити 

специфіку настроїв слухацької аудиторії до вітчизняної зовнішньої і 

внутрішньої радіопромоції та, у процесі дослідження вказаного питання, 

дійти до більш практичних, конкретних висновків, спростовуючи або ж 

підкріплюючи низку наших попередніх гіпотез, ілюструючи їх глибину та 

істинність у співвідношенні із реальними даними розвідки. 

Поміж тим, комплексно та різнобічно встановити й ті прерогативи, які 

слухачі цінують у зовнішній і внутрішній радіопромоції або ж навпаки, 

якими нехтують перш за все.  

Відтак, зважаючи на чималий обсяг нашої роботи, наступним методом, 

який ми залучили у ході дослідження, став метод порівняння. Вкотре 

звертаючись до роботи М. Хилько “Теоретичні та емпіричні методи 

дослідження у журналістикознавстві” оглядово зауважмо, що “метод 

порівняння дозволяє встановлювати схожість і відмінність досліджуваних 

явищ і предметів, виявляти якісні і кількісні характеристики об’єктів. При 

цьому, наукове порівняння здійснюється саме за ознаками, істотними для 

даного дослідження. Об’єктами наукового порівняння повинні бути лише 

такі явища і предмети, між якими може існувати певна об’єктивна спільність 

(не можна порівнювати речі, завідомо не порівнювані). Крім того, порівняння 

має здійснюватися за найбільш важливими, суттєвими для дослідження 

ознаками (порівняння за несуттєвими ознаками може призвести до помилки і 

дати хибні результати)” [66, 9].  

Таким чином, враховуючи усі перелічені нами вище нюанси методу 

порівняння, безпосередньо у нашій роботі він був задіяний саме у тому 



 68 

ракурсі, що дозволив співставити та протиставити наявну палітру вітчизняної 

радіопромоції вказаних у дослідженні радіостанцій: її тематичного 

наповнення, характеру подачі, глибини, побудови і різновидів. Виокремив 

спільні та відмінні риси у її зовнішній та внутрішній презентації, вказав на 

можливі аспекти її сприйняття різних за віком слухачів.  

У ході використання даного методу нами було виокремлено та 

порівняно характерні риси відповідного бачення власне між учасниками 

декількох фокус-груп. Спершу наша робота полягала у опрацюванні спільних 

і відмінних рис ставлення між представниками різних вікових категорій, 

після цього була зорієнтована, на підставі підбиття у цілому отриманих нами 

даних, на виведення загальної картини бачення аудиторії вітчизняної 

радіопромоції.     

Фокус-групове дослідження. Перш ніж говорити про особливості 

використання нами фокус-групового дослідження, зауважмо наступне: “цей 

метод є доволі гнучким і дозволяє вирішити широке коло завдань. Даний 

метод використовується для формування гіпотез і продуктивних ідей, для 

визначення моделі поведінки, мотивів, чинників, що визначають  вибір 

людини. Перевагою фокус-групових досліджень є широка сфера 

використання, оперативність отримання результатів. Особливістю фокус -

групових досліджень є використання групової динаміки і можливість 

прямого спостереження за ходом дискусії. У дискусії беруть участь 

попередньо відібрані респонденти під керівництвом професійного 

модератора, який направляє увагу групи на тему, яка обговорюється” [65, 

30]. 

Відтак використовуючи даний метод у нашій роботі ми змогли якомога 

повніше дізнатися про настрої реципієнтів до вітчизняної радіопромоції. 

Крім того, залучаючи представників різної вікової категорії, були наділені 

можливістю й з’ясувати відповідне ставлення не лише серед молоді, а й 

дізналися думку людей більш старшого покоління. Зосередились довкола 
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вподобань та побажань опитаних, вивели загальну картину сприйняття ними 

зовнішніх та внутрішніх проявів вітчизняної радіопромоції.  

Утім, зважаючи на усі позитивні для нашого дослідження прерогативи 

даного методу, його використання було б не повним без залучення й  

наступного методу: анкетного опитування. 

Анкетне опитування. Виходячи спершу з теоретичних аспектів даного 

методу вкажімо загальну його характеристику. За словами С. Макеєвої “у 

практиці проведення досліджень досить пріоритетним є саме анкетне 

опитування. Це пояснюється глибинністю та, водночас, простотою цього 

методу. Під час такого опитування робота полягає в поясненні респондентові 

мети, завдань дослідження й основних правил заповнення анкети” [64, 381]. 

З огляду на це і Л. Соболь у роботі “Соціологічна діагностика як 

основа діалогу місцевої влади з територіальною громадою” відзначає, що 

“анкетне опитування є найбільш розповсюдженим видом опитування. Під час 

анкетування опитуваний сам заповнює опитувальник у присутності анкетера 

або без нього. За формою проведення воно може бути індивідуальним чи 

груповим. Якщо до того ж і урахувати досить поширені уявлення про 

“легкість” складання анкети, то стає зрозумілою популярність цього виду 

опитування” [71, 3]. 

Разом з тим, ще однією прерогативою даного методу є і те, що він 

виявляється цілком “анонімним і таким чином, дає змогу ефективніше 

досліджувати предмет” [73, 114]. 

У зв’язку з усім вище вказаним, потенційним однодумцем наших 

попередніх дослідників постає і М. Хилько, він також говорить, що дійсно 

таки “чи не найпоширенішим у соціологічній практиці є метод анкетного 

опитування, за допомогою якого дослідники усно чи письмово опитують 

респондентів за заздалегідь складеними анкетами. При цьому, запитання 

можуть бути як закриті (респонденту дають обирати із запропонованих 

варіантів відповідей), так і відкриті (респонденту дається можливість 

написати свій варіант відповіді), напівзакриті (окрім запропонованих 
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відповідей, дається можливість написати свій варіант), шкальні (відповіді 

варіюються за шкалою від позитивного до негативного), альтернативні (“так” 

чи “ні”), запитання з преамбулою” [66, 6]. 

Загалом же, якщо більш конкретно говорити про метод анкетного 

опитування, то йому притаманними є і певні етапи проведення. Серед 

можливих етапів Н. Вишневська у розвідці “Основні методичні підходи до 

аналізу та прогнозування попиту на продовольчі товари” окреслює наступні: 

визначення проблеми та мети дослідження; розробка цільових та програмних 

опитувань; вибір способу проведення опитування та визначення потрібної 

аудиторії; розробка пробної анкети, її випробування та кінцеве редагування 

питань; організація процесу опитування (виготовлення необхідних 

матеріалів, проведення інструктажу з особами, що будуть задіяні у 

проведенні опитування); обробка отриманої інформації” [69, 3]. 

Відтак, варто зауважити і те, що попри наявність позитивних моментів, 

характерних методу анкетування, він не позбавлений і деяких недоліків. Як 

засвідчує практика – значна частка респондентів або ж не хоче брати участь в 

анкетуванні, або ж просто не повертає запропонованих їм анкет. Ще однією 

проблемою постає і те, що, час від часу, надані одному респондентові анкети 

заповнює абсолютно інша, не причетна до дослідження, людина.  

Використовуючи цей метод саме у нашій роботі нам випала нагода, на 

підставі посталених у процесі фокус-групового дослідження питань, 

дізнатися як саме реципієнти налаштовані до вітчизняної радіопромоції, її 

видів та самопозиціонування. Поміж тим, окреслений метод став у нагоді і 

під час виокремлення надзвичайно вагомих причин позитивного або ж 

негативного сприймання слухачами вітчизняної радіопромроції. Дозволив 

сформулювати певні пропозиції опитаних стосовно поліпшення 

функціонування радіопромоції. Насамкінець, став основою для певних 

висновків та подальших рекомендацій. 

Останнім науковим методом, яким ми послугувались у нашій роботі і 

який дозволив комплексно підсумувати увесь спектр здобутої нами 
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інформації, став метод узагальнення. Власне специфіка даного методу 

полягає у тому, що наділяє можливістю “уявно переходити від одиничного 

до загального, від менш загального до більш загального. Узагальнення 

об’єднує предмети і явища за подібними властивостями чи зв’язками в 

однорідні роди, групи і класи, шукає спільне у різноманітному, виділяє 

закономірне у випадковому. 

Розрізняють індуктивне і логічне узагальнення. Перше передбачає 

перехід окремих одиничних фактів до їх загального вираження в думках. 

Друге – перехід від менш загальної думки до більш загальної. Межею 

узагальнення є філософські категорії, які не підлягають узагальненню, 

оскільки не мають родового поняття. 

Метод узагальнення важливий як для проведення окремих досліджень, 

так і для функціонування науки як такої” [68, 6]. 

Якщо ж вести мову про використання методу узагальнення власне у 

нашій роботі, то тут варто було б зауважити й те, що він виявився також 

напрочуд доцільним і значною мірою необхідним.  

Застосовуючи особливості методу ми змогли звести воєдино провідні 

моменти, притаманні не лише нашому дослідженню, а й усій роботі у цілому. 

Зазначений метод став у нагоді під час узагальнення окремих одиничних 

фактів, які ми здобули як і у ході опрацювання відповідної джерельної бази, 

так і у результаті проведення фокус-групового дослідження серед 

респондентів. 

Дозволив об’єднати окремі складові розвідки за подібними 

властивостями, продемонструвати спільне та відмінне у баченні науковців 

вітчизняної радіопромоції та вказати на можливі настрої самих опитаних 

стосовно неї. Встановити деякі зв’язки та закономірності.  

Відтак, метод узагальнення також дозволив ґрунтовно подивитися, яке 

ж місце начасі загалом відводиться не лише теоретичному, а й практичному 

висвітленню цієї проблематики, став основою для певних висновків.      
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2.2. Специфіка формування вибіркової сукупності та методика 

проведення фокус-групового дослідження 

 

Перш ніж перейти до опису практичної частини проведення нами 

фокус-групового дослідження (яке ми більш детально викладемо у нашому 

третьому розділі) спершу вважаємо за необхідне вказати, що ж розуміється 

під поняттям “вибірка” та як саме формується вибіркова сукупність .  

Отже, “вибірка – це сукупність елементів об’єкта соціологічного 

дослідження, що підлягає безпосередньому вивченню. Поміж тим вибірка – 

це і сукупність способів, прийомів, процедур, при яких обстежуються не всі 

елементи сукупності, що вивчається, а лише певним чином дібрана їх 

частина. Сукупність, з якої вибирають елементи для обстеження, називається 

генеральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують – вибірковою. 

Статистичні характеристики вибіркової сукупності розглядаються як оцінки 

відповідних характеристик генеральної сукупності” [74]. 

З огляду на це, власне у нашій роботі, при формуванні вибіркової 

сукупності для проведення фокус-групового дослідження з метою з’ясування 

того, як же реципієнти ставляться до ефірної та позаефірної промоції 

вітчизняних радіостанцій ми виходили з наступних міркувань: генеральною 

сукупністю для нас виступила уся потенційна множина слухачів українських 

радіостанцій, які щоденно або переважно щоденно вмикають радіоприймачі 

та долучаються до ефіру улюблених радіостанцій. 

Вибірковою ж ми виокремили саме ту когорту людей, які мають 

віковий ценз від 13 до 30 років та від 30 до 60 років. Отже, як бачимо, ми 

сформували дві вибіркові сукупності. Власне це було зумовлено бажанням 

досягти більшої достовірності даних шляхом більшого охоплення спектру 

різновікової аудиторії.  

Безпосередньо формуючи саме дві фокус-групи серед абсолютно різної 

за віком аудиторії ми змогли конкретніше підійти до питання ставлення 
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представників молодого і значно старшого покоління до аудіальної та 

візуальної інформації як однакового, так і різного характеру.  

Відтак, у процесі реалізації фокус-групового дослідження нам 

надзвичайно допомогла саме та теоретична база, яка подається такими 

науковцями і дослідниками як В. Різун, О. Порфімович і Т. Скотникова. 

Звертаючись безпосередньо до їхнього наукового доробку ми дізнались, що 

“метод фокус-груп належить до якісних методів збирання інформації. Суть 

методу полягає в тому, що увагу групи учасників фокусують на 

досліджуваній проблемі (темі), щоб визначити їхнє ставлення до цієї 

проблеми, з’ясувати мотивацію тих чи інших дій. 

Фокусовані інтерв’ю проводяться тоді, коли дослідникові треба 

виявити особливості сприйняття людьми тієї чи іншої інформації, світогляд 

респондентів, соціальні установки й інтереси (наприклад, сприйняття 

читачами певного друкованого видання). Створюється фокус-група, 

обирається модератор (ведучий фокус-групи), складається сценарій і 

процедура дослідження, а потім проводиться робота з фокус -групою за 

встановленим сценарієм” [75, 34-35]. 

Як запевняють науковці, під час проведення фокус-групового 

дослідження спостерігається не лише вільне висловлювання думок стосовно 

запропонованої теми, а й, подекуди, активний вплив учасників фокус -групи 

одне на одного, звичайно ж якщо це передбачає сам процес дослідження. 

Саме останнє надає можливість дослідникові стати безпосереднім учасником 

зародження та поширення певних думок, дозволяє простежити за 

своєрідністю реакції респондентів. А ось якщо до процесу залучити ще й 

прерогативи контент-аналізу, то взагалі можна з’ясувати що перебуває у 

центрі уваги групи, а що постає маловажливим. 

Здебільшого фокус-групові дослідження, продовжуючи думку 

дослідників, проходять із залученням респондентів у кількості від 8 і до 12 

чоловік. Це зумовлено тим, що за меншої кількості учасників виникає ризик 
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зменшення інтенсивності обговорення. А у тому разі, коли група буде 

більшою, то не всі учасники можуть бути почутими. 

Аби досягти більшої ефективності від процесу фокус-групового 

дослідження його рекомендується проводити (за однаковим сценарієм) хоча 

б 2-3 рази і з різним складом учасників. 

Для успішного та контрольованого процесу фокус-групового 

дослідження, як правило, запрошується досвідчений і комунікабельний 

модератор. Його прямим завданням є стежити за процесом роботи: вводити 

присутніх у курс справ, пояснювати їм малозрозумілі речі, слідкувати за тим 

як респонденти дотримуються умов дослідження тощо. Одним із 

найголовніших його завдань є, в будь-якому разі, залишатись відстороненим, 

не демонструвати своєї власної думки щодо теми обговорення, з повагою і 

толерантністю ставитись до думок інших людей. 

“Є певні правила стосовно добору учасників фокус-груп. Наприклад, 

не слід разом опитувати чоловіків і жінок, якщо: 

 тема дослідження стосується інтимних питань; 

 чоловіки (або жінки) можуть вплинути на думку групи в тих 

питаннях, в яких чоловіки (або жінки) традиційно вважаються знавцями.  

Не слід запрошувати в одну групу знайомих дослідника чи навіть 

просто знайомих між собою людей, оскільки усталений розподіл ролей 

впливатиме на вільний хід обговорення. Так само може впливати різний 

освітній чи соціально-економічний статус учасників, а також різний рівень 

поінформованості щодо обговорюваного питання” [75, 34-35].    

До проведення фокус-групового дослідження слід готуватись 

заздалегідь. Науковці (В. Різун, О. Порфімович і Т. Скотникова) окрему 

увагу зосереджують на тому, що для більш дисциплінованого і успішного 

проведення фокус-групового дослідження необхідно підготувати і 

спеціальний сценарій. Також треба обдумати і сформулювати мету 

дослідження, продумати гіпотезу, зосередитись над тим, що саме ми хочемо 

отримати від даного дослідження і як найліпше цього досягти.  
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Сценарій, у переважній своїй більшості, прийнято розпочинати зі 

вступу, фонових запитань, запитань, які є основними, додаткових і тих, які 

виявляються заключними.  

Насамкінець, коли основна частина фокус-групового дослідження 

лишається уже позаду, модератором (у іншій кімнаті) підбиваються підсумки 

відповідності проведення дослідження із запланованим у сценарії. З -за 

потреби ставляться завершальні питання та дякується за участь. Подекуди 

респондентам вручаються ще й символічні сувеніри.  

Відтак, теоретично ознайомившись з провідними механізмами 

формування вибіркової сукупності та проведення фокус-групового 

дослідження та окресливши ті моменти, які найбільше стосуються саме 

нашої розвідки, ми перейшли й до більш практичної і не менш важливої 

частини нашої роботи ‒  безпосередньо з’ясування того, як же реципієнти 

ставляться до ефірної та позаефірної промоції вітчизняних радіостанцій. 

 Власне з ходом реалізації безопсередньо нами фокус-групового 

дослідження та інтерпретацією отриманих нами результатів пропонуємо 

ознайомитись у наступному розділі нашої роботи.    

 

2.3. Основи функціонування вітчизняних радіостанцій 

 

Задля того, аби якнайкраще зрозуміти і, відповідно, висвітлити 

структурно-функціональну та типологічну специфіку вітчизняної 

радіопромоції пропонуємо спершу зупинитися та розглянути, що ж криється і 

розуміється під власне радіостанцією як діловим підприємством.  

З огляду на це, як зазначає дослідник О. Гоян у праці “Основи 

радіожурналістики і радіоменеджметну”, “радіостанція (від лат. radius ‒ 

промінь; statio ‒ стояння) ‒ це сукупність технічних пристроїв і апаратури 

для передавання та приймання інформації за допомогою радіохвиль” [1, 13].    

Продовжуючи думку дослідника зауважмо, що хоча дане тлумачення 

поняття і є напрочуд ємким та воно не вичерпує себе у повній мірі. Для того, 
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щоб усвідомити, що ж стоїть за такою грандіозною категорією як 

радіостанція слід й більш детально вдатися до її інтерпретації. 

Якщо говорити більш конкретно, то радіостанція вважається діловим 

підприємством, яке зареєстроване з вимогами чинного занодавства, має свою 

концепцію та сітку мовлення, спрямовує свій інформаційний продукт на 

певну частину аудиторії. Радіостанція, перш за все, є самостійним 

утворенням, яке веде мовлення незалежно. 

За своєю суттю радіостанція, продовжує думку О. Гоян, є “діловим 

підприємством, яке працює в умовах ринку, має колектив творчих і 

технічних працівників, що здійснюють мовлення в апаратно-студійному 

комплексі, призначеному для провадження різних типів і форматів 

мовлення” [1, 13].    

Поряд з тим, радіостанція ще й включає у себе деякі особливості, котрі 

вирізняють її та притаманні переважно їй: 

Самодостатність. 

Дана категорія бере свій початок безпосередньо у злагодженому 

процесі планування та виходу в ефір будь-яких інформаційних продуктів. 

Чимала заслуга, звісно ж, у цьому спостерігається завдяки наполегливій та 

дисциплінованій праці колективу станції (як штатних, так і позаштатних 

працівників), безперебійній роботі апаратно-студійного комплексу. Крім 

того, самодостатність станції як ділового підприємства полягає і в її 

прибутковості (без рентабельності немає і продуктивності). Виражається у 

притаманній саме їй фінансовій, кадровій, програмній політиці.  

Індивідуальність. 

Безпосередньо ця категорія доволі яскраво проявляє себе у різноманітті 

та оригінальності програмних продуктів станції. Також зумовлюється 

специфічним та неповторним набором джинглів, слоганів, анонсів, 

спецвипусків, музичного оформлення тощо.  
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Вирізняє радіостанцію, як ділове підприємство, і її творчий колектив. 

Креативність та яскравість ведучих станції, не одноманітність їх мовлення у 

ефірі. Формат, як найбільш визначальна та рушійна складова діяльності. 

Інтерактивність. 

Інтерактивність станції полягає у організації зворотнього зв’язку з 

потенційним колом слухачів. Це, без перебільшень, необхідно саме для того, 

аби мати нагоду якомога повніше відслідковувати реакцію своєї аудиторії на 

її діяльність, програмне та музичне наповнення тощо. З огляду на це 

інтерактивність станції є незамінним критерієм ще й тому, що зумовлює її 

просування та варіативність на медійному ринку, вдосконалення певних 

частин мовлення, притягує спонсорську і суто фінансову підтримку. 

Відтак усі з щойно перелічених компонентів відіграють чималу роль в 

успішній діяльності будь-якої радіостанції. Та, все ж, означені складові не в 

змозі абсолютно повністю гарантувати життєздатність та 

конкурентоспроможність станції. Левова частка уваги, за даних ринкових 

умов, приділяється і пошукам способів не лише втримати, а й суттєво 

збільшити коло своїх слухачів. На допомогу, у цьому разі, приходить 

виважена робота маркетологів та їх аналізу, залучення ряду переваг новітніх 

технологій та урізноманітнення мовлення станції і, що чи не найголовніше – 

приваблива та гарно продумана промоційна діяльність, яка реалізується як у 

ефірному, так і в позаефірному вигляді. 

Саме реклама, як вагомий рушій промоційної діяльності станції, і стала 

підґрунтям її підприємницької (комерційної) діяльності, яке зумовлює попит 

та пропозицію. Все це й поклало початок, за словами О. Гояна, формуванню 

українського радіоринку та ринкових радіомовних технологій, усталеного 

механізму діяльності радіостанцій як ділових підприємств [1, 13-15].  

У контексті цього, окремо пропонуємо зупинитися і на роботі 

Національної радіокомпанії України, яка також є повноцінною частиною 

українського медійного ринку і певною мірою теж практикує свою діяльність 

як ділове підприємство.  
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Так як наша розвідка в притул є дотичною до роботи Національної 

радіокомпанії України (більш наглядно ми зможемо це продемонструвати у 

наступному розділі нашого дослідження), то не зайвим було б звернути увагу 

на окремі теоретичні моменти її роботи аби, у подальшому, краще збагнути 

практичні. 

Національну радіокомпанію України прийнято вважати державною 

радіоорганізацією. Дана радіоорганізація здійснює своє мовлення у дещо 

незвичному, для більшості українських радіостанцій, вигляді: транслює 

інформаційні продукти безпосередньо на чотирьох каналах мовлення. “Три 

програми (канали), зорієнтовані на внутрішній радіоринок, а також редакція 

іномовлення ‒ “Всесвітня служба радіомовлення України”. 

Перша програма Національної радіокомпанії України (УР1) ‒ це 

інформаційні, інформаційно-публіцистичні та інформаційно-аналітичні 

програми й випуски, що висвітлюють найважливіші події в Україні й за 

кордоном, передачі на громадсько-політичні, соціально-економічні теми, 

літературно-художні, музичні програми, а також передачі для дітей і 

юнацтва. 

Друга програма ‒ Творче виробниче об’єднання “Радіо Промінь”  (УР2) 

як інформаційно-музичний тип мовлення зосереджений на актуальних 

проблемах життя молоді України, інформує про найважливіші події 

молодіжного життя, знайомить із сучасною українською музикою, а отже, 

складається з редакцій інформаційно-музичних, суспільно-політичних та 

художньо-естетичних програм. 

Третю програму Національної радікомпанії України (УР3) 

реорганізовано в “Канал духовного відродження “Радіо Культура”, основною 

метою якого є створення у вітчизняному радіопросторі своєрідного 

середовища високої духовної культури із залученням до нього масової 

аудиторії слухачів. Третю програму формує Дирекція мистецьких програм. 

Складається з культурологічних, літературно-публіцистичних, духовних, 

театральних, художніх, різножанрових музичних, інформаційно-
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розважальних, а також авторських програм відомих діячів культури й 

мистецтва. 

Творчо-виробниче об’єднання Національної радіокомпанії України 

“Всесвітня служба радіомовлення України” знайомить зарубіжного слухача з 

усім розмаїттям політичного, соціально-економічного та культурного життя 

України, веде передачі українською, англійською, німецькою й румунською 

мовами на Північну й Південну Америку, Західну Європу, Росію, Казахстан, 

Австралію (усього понад 50 країн) загальним об’ємом понад тридцять годин 

на добу” [1, 56-57]. 

Крім того, як запевняє автор, творчий колектив Національної 

радіокомпанії України складається і з високоосвічених та досвідчених 

керівників, кореспондентського та обслуговуючого складу тощо. З огляду на 

це, Національна радіокомпанія України “багата” й власними Творчо-

виробничими об’єднаннями художніх колективів “Музика”: Симфонічний 

оркестр, Оркестр народних інструментів, Оркестр солістів легкої музики, 

Група вокалістів і Великий дитячий хор. 

   Національна радіокомпанія України транслює свої чотири канали 

мовлення користуючись як проводовою, так і ефірною передачею сигналу. 

Також на високому рівні послуговується й прерогативами Всесвітньої мережі 

Інтернет.  

Варто зауважити, що подібний характер трансляції не є поодиноким. 

Зважаючи на стрімкий розвиток технічної сфери та чималу конкурентність 

між різними радіоорганізаціями, проводове, а насамперед – ефірне (FM ‒ 

піддіапазон УКХ), Інтернет-мовлення нині виступають найголовнішим 

чинником виходу в ефір як обласних, так і регіональних, місцевих 

радіоорганізацій різної форми власності (в тому числі і недержавних, 

кількість яких на сьогодні є просто вражаючою). 

Таким чином, вважаємо за необхідне окремо зупинитися на 

обговоренні ефірного мовлення. Так як практично усі з досліджуваних нами 

радіостанцій є мовниками недержавної форми власності, то їхня діяльність 
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значною мірою покладається саме на переваги діапазону середніх хвиль. 

Вони, звертаючись до твердження науковця О. Гояна, виявились  надзвичайно 

перспективними для комерційного радіо завдяки покриттю більшої території.  

Отримавши доступ до значно більшої кількості аудиторії 

радіоорганізації, як ділове підприємство, почали суттєво звертати увагу на 

потреби та вподобання слухацької аудиторії і як наслідок – боротьбу за 

потенційного слухача та рекламодавця. Укорінюється поняття радіобізнесу, 

який став активним рушієм зародження спектру форматів та, у подальшому, 

конкуренції цих же форматів.    

“Розпочалася, без перебільшення, ера форматизації українського 

радіоефіру, тобто визначення власної програмної спеціалізації, за допомогою 

якої можна не лише завойовувати аудиторію, але й утримувати її.    

Станції визначили цільову аудиторію, так звану “аудиторну нішу” і під 

неї планували формат. Однак бажання охопити максимальну цільову 

аудиторію та якомога швидше “продати” її рекламодавцеві на одній і тій 

самій “ефірній” території, породжувало “станції-клони”. В Україні виник 

стихійний (непрогнозований) ринок однакових форматів, програмних 

концепцій, голосів ведучих і ді-джеїв тощо, в якому не могли зорієнтуватися 

ані аудиторія, ані рекламодавці. Станції воювали не за рекламу і слухача, а 

проти конкурентів, не контролюючи аудиторію, а отже, і не прогнозуючи 

прибутку. Лише тоді, коли було створено ринок форматів, з’явилась 

можливість позиціонувати себе на ринку, визначати цільову аудиторію, 

прогнозувати прибуток і передбачати перспективи розвитку на роки, а не на 

місяці, як практикувалося раніше” [1, 58]. 

Власне на даний момент саме така тенденція стала визначальною для 

українських радіостанцій. Затвердилась чітко продумана форматна схема, яка 

й поділила радіостанції не лише за характером програмної, музичної 

продукції, а й за колом слухацької аудиторії.  

Так, скажімо, якщо більш конкретизувати щойно означене, то 

безпосередньо нам, у ході нашого дослідження, доводилось зустрічати такі 
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радіостанції, які є доволі різноманітними у форматному плані. У процесі 

стрімкого розвитку медіаринку та ґрадації форматів мовлення яскраво 

виділяються радіостанції Ретро ФМ, Шансон, радіо РОКС, Ностальжі, Транс 

ФМ, Класик ФМ, радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, Топ100Реп, радио 

Прибой тощо. 

Це лише деякі із прикладів форматного поділу вітчизняних 

радіостанцій, проте і ці приклади є досить промовистими і значною мірою 

відповідають різним слухацьким вподобанням. Ну а це, в свою чергу, 

виявляється привабливим не лише для слухачів, а й для рекламодавців. Є 

передумовою чималої рентабельності даних станцій. 

Таким чином, задля кращого розуміння функціонування вітчизняних 

радіостанцій, не зайвим було б поговорити і стосовно потенційних цілей 

даних радіостанцій. Як нами уже зазначалось вище – кожна радіостанція 

намагається максимально привернути увагу до своєї іформаційної та 

музичної продукції. При цьому не аби якою мірою залучаються переваги 

саме різноманітних видів промоції. Та перш ніж вдаватись до численних 

промоційних ходів слід чітко визначити яких же цілей дотримується певна 

радіостанція. 

За словами дослідників “ціль радіостанції – це основна, корінна ознака, 

за якою вибудовується вся концепція її мовлення, обумовлюються 

різноманітні взаємозв’язки” [76]. 

Відтак, продовжує дослідниця, хоча керівництво кожної радіостанції і 

намагається дійти золотої середини у плануванні форми та змісту мовлення 

станції, чим більше дотримується означених складових та, як засвідчує 

практика, суворий поділ на певні медійні цілі не завжди спрацьовує. 

Практична діяльність завжди вносить свої корективи та “розбавляє” 

заплановані цілі раптовими. 

Тому серед тих цілей, які можуть хоча б переважати у роботі станції 

можна виділити наступні:  
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Радіостанції, які ставлять перед собою переважно суспільно-

політичні цілі. Такі радіостанції, здебільшого, засновують певні політичні 

сили або ж органи влади. Власне тому вони, в основному, виражають думку 

владних структур або ж намагаються від них відсторонитися та нейтрально 

подавати інформацію, чи взагалі піти в опозицію (та це трапляється рідше); 

Радіостанції, які ставлять перед собою переважно комерційні цілі.До 

числа саме таких радіостанцій нині входить найбільша кількість 

радіоорганізацій. Це пояснюється тим, що радіомовлення на сьогодні 

відкрило для себе чималі можливості у нарощенні своїх прибутків та 

реалізації багатообіцяючих бізнесових планів. Означені радіостанції мають 

тенденцію працювати за декількома схемами: отримувати прибуток або ж 

винятково завдяки своїй як промоційній, так і рекламній діяльності чи 

працювати на благо певних комерційних структур, які постають власниками 

та диктують свою редакційну політику; 

Радіостанції, котрі переважно займаються просвітницькою 

діяльністю. Таких радіостанцій на сьогоднішній день є не значна кількість. 

Це можуть бути радіоорганізації, які ведуть просвітницьку діяльність у галузі 

культури, освіти, релігії тощо;    

Радіостанції, які переважно провадять інформаційні цілі. До числа 

таких радіостанцій нині приєднується також чимала кількість радіостанцій. 

Так як інформаційні потреби суспільства зараз перейшли в площину 

тотальної обізнаності, то оперативна, об’єктивна, якісна інформація нині є в 

ціні. Це можуть бути як суто інформаційні радіостанції, так і інформаційно-

аналітичні, спеціалізовані на певній проблематиці; 

Радіостанції, які дотримуються переважно розважальних цілей . Ще 

один вид радіостанцій, які є напрочуд затребуваними. Так як за сучасних 

умов у людей суттєво змінився ритм та характер життя, то дані радіостанції 

почали знаходити широке коло своєї діяльності. Редакційну політику 

вказаних радіостанцій прийнято поділяти на музичну, розмовно -ігрову, 

пізнавальну [76]. 
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Окремо зупинившись на вище означеному можемо зауважити, що 

подібні цілі насправді виявляються провідними для більшості радіостанцій. 

От скажімо нам, у процесі нашої роботи, найбільше довелось стикатись із 

радіостанціями саме комерційного характеру мовлення. Специфіка їх 

програм набувала здебільшого розважального забарвлення, рідше – 

інформаційного. Решта ж з перелічених нами цілей радіостанцій у числі 

обраних для розгляду станцій не домінувала.  

Відтак, обговоривши місце комерційних радіостанцій на сучасному 

медіаринку країни не зайвим, на даному етапі нашої роботи, було б 

зупинитися і на рейтингах комерційних радіостанцій. Так, скажімо, Б.  

Ферріш переконаний, що “в роботі з комерційними радіостанціями одна і 

тільки одна річ допомагає йти вперед: здатність радіостанцій підвищувати 

свої рейтинги. Радіостанції не відносяться до музичного бізнесу, вони 

працюють в бізнесі рейтингів… вони можуть заробляти гроші тільки тоді, 

коли їх рейтинги є високими. У даному випадку не важливо ротують вони 

геніальну чи паршиву музику та якщо їх рейтинги не падатимуть, то вони 

однозначно будуть заробляти гроші і цим все сказано. Так що якість 

інформаційного продукту не завжди посідає для них вагоме місце. Куди 

важливішим є те, щоб радіослухачі були задоволеними” [77].     

За словами дослідника чимала заслуга у цьому належить саме вдало 

продуманій промоційні кампанії як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру. Це можуть бути і рекламні щити, і реклама на транспорті, в пресі, 

сувенірна продукція з логотипами та слоганами станції, диски з продукцією 

станції тощо. Також не погано спрацьовує у якості залучення все нових і 

нових прихильників станції й організація нею тематичних масових заходів, 

особливо зустрічей з відомими виконавцями тощо. 

 Як нам вдалось з’ясувати у процесі нашого подальшого дослідження 

саме на дані види промоції й справді чимало радіостанцій робить значну 

ставку. Крім того не менш впливовою є й внутрішня промоція 
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радіоорганізацій. Якою б різноманітною не була позаефірна промоція та без 

внутрішньої ідентифікації також практично не можливо обійтись.   

Отже, станція, яку добре знають та продукція якої є широко відомою 

завжди посідатиме вигідні місця у рейтинговій шкалі та зможе дати гідний 

відсіч станціям-конкурентам [77]. 

З огляду на все вище нами зазначене стає зрозумілим те, що для 

успішної роботи будь-якої радіостанції необхідно враховувати безліч уже 

обговорених нами моментів. Проте й на цьому даний перелік далеко не 

обмежується. Так, скажімо, щоб якомога краще усвідомити структурно -

функціональну та типологічну специфіку вітчизняних радіостанцій слід 

також бути обізнаними і в технології форматування радіоефіру, про що, 

власне, ми зараз і спробуємо поговорити. 

Рейтинги комерційних радіостанцій не будуть мати бажаного 

результату без правильного форматування радіоефіру. Відповідність 

форматного спрямування станції потребам її потенційних слухачів є 

запорукою чималого успіху. 

 Про зародження явища форматування саме в Україні ми уже мали 

нагоду згадувати дещо раніше, а ось на суті цього процесу пропонуємо 

зупинитись саме зараз. 

“Коли йдеться про формат тієї чи іншої речі, того чи іншого явища, 

мається на увазі стале, незмінне поєднання елементів, які перебувають у 

взаємоконтакті та складають чітку самодостатню структуру, наявність якої 

апріорі доведено. Те саме стосується й терміна “формат” у радіомовленні, що 

є одним із визначальних аспектів діяльності радіостанції як ділового 

підприємства. 

Радіоформат – це профіль, спеціалізація радіостанції, що 

характеризується однотипним мовленням протягом години, доби або тижня.  

Формат – це внормована цілісність, яка відзначається незмінним 

набором основних компонентів” [1, 84]. 
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На думку дослідника до таких компонентів належить саме програмне 

наповнення ефіру станції, їх вигляд та характер подачі. Чимале місце посідає 

стилістика самого ефіру (поєднання музичної продукції станції з 

інформаційним її наповненням. Кількість хітів та шлягерів упродовж 

години), специфіка музичних композицій, їх приналежність до певного роду 

музики. Манера подачі джинглів і слоганів, їх основний емоційний та 

поняттєвий відтінок. Також “візитною карткою” станції є й стиль мовлення 

творчого колективу редакції, який має доступ до виходу у прямий ефір. Їх 

словниковий і термінологічний запас, темпоритм мовлення, інтонація тощо. 

Міксування ефіру. Також яскравим показником формату станції є й зміст 

запропонованої рекламної продукції. 

Саме за гармонійного поєднання усих цих компонентів в єдине ціле – 

формат станції та відповідність формату його цільовій аудиторії (їх потребам 

та вподобанням) та потенційним рекламодавцям, можливо досягти найбільш 

ефективної і рентабельної роботи станції.  

Та процес форматизації радіоефіру є не таким простим як може здатися 

на перший погляд. Існують й деякі негативні фактори, які можуть нашкодити 

тандему формат ‒ аудиторія. Серед них є поліформатність (виникає тоді, 

коли радіостанція прагне охопити більшу аудиторію та починає втілювати 

декілька форматів одночасно. Така тактика лише тимчасово може привабити 

увагу слухачів, потім же це може призвести до суттєвих їх втрат); фактор 

суб’єктивізму (проявляє себе у тому разі, коли, скажімо, ведучими ефіру або 

ж керівним складом станції відбувається нехтування основними вимогами 

провідного формату мовлення та трансформація в ньому практично не 

поєднуваних речей) тощо. 

Якщо ж більш дотично говорити й про специфіку самих форматів 

мовлення станцій, то вони, здебільшого, виглядають так:   

Розмовні формати  

Дані формати переважно будують та реалізують свою діяльність на 

співвідношенні інформаційних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-
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розважальних, аналітичних програм напротивагу музичному наповненню 

ефіру. Як зауважує дослідник О. Гоян, це такі формати як: “Усі новини”, 

“Розмовне радіо”, “Радіо фінансової, економічної та біржової інформації”, 

“Студентське радіо”, “Громадське радіо”, “Радіо для дітей”, “Радіо для 

національних спільнот” та “Увесь спорт”. 

Розмовні формати він поділяє ще й на дві підкатегорії: основні 

розмовні формати (“Усі новини” і “Розмовне радіо”) та комунальні формати 

(сюди дослідник відносить усі решту із перелічених щойно форматів).  

Музичні формати 

Такими є формати, в яких відношення музика ‒ розмови суттєво 

домінує у бік музика. 

Музичні формати також науковцем виокремлюються у дві 

підкатегорії: 

- основні музичні формати, вони спрямовуються на численну за 

кількістю аудитрію (“AC”, “CHR”, “EHR”, “MOR”, “Shanson”…); 

- спеціалізовані формати, відповідають смакам конкретної частини 

аудиторії (“Heart of the Seventies”, “Alternative”, “Swing Era”, “Natural Sound”, 

“Spanish”…). 

Натомість вкажемо і те, що означені формати не є непорушною 

догмою. Вони здатні удосконалюватись в залежності від змін потреб 

аудиторії та рекламодавця. Ну а це провокує появу певних субформатів, які 

взмозі видозмінюватись, допускати деякі поправки, відступи від 

зальноприйнятих правил з метою суттєвого покращення свого вигляду. 

Проте даний рух є штучно спровокованим, вимушеним. Покликаний будь-

якою ціною втримати свою аудиторію та продемонструвати те, що станція 

згодна і здатна змінюватись разом з нею [1, 84-88]. 

Якщо ж спробувати підсумувати усе з щойно вказаного та 

спроектувати саме у площину нашого дослідження структурно-

функціональної та типологічної специфіки вітчизняної радіопромоції, то слід 

зауважити, що подібні формати (розмовні, музичні) знаходять своє активне 
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впровадження у життя на більшості українських радіостанцій. Щоправда 

співвідношення розмовні ‒ музичні виявляється все ж не на користь перших.  

Серед досліджених власне нами радіостанцій суттєво переважали ті, 

які відповідають вимогам музичних форматів. До музичних ми можемо 

сміливо віднести радіостанції Люкс ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт 

ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио, Шарманка, Наше радіо, 

Ностальжі, Транс ФМ, Класик ФМ, радіо Джаз, Релакс ФМ, Тop100Rap тощо.  

До переважно розмовних – Ера ФМ, Національну радіокомпанію 

України,  частково радио Дисней та радио Прибой. 

Така тенденція, в свою чергу, засвідчує те, що український слухач все 

ж виявляється більшою мірою шанувальником музичних, ніж розмовних 

форматів. Шукає способи розважитись, аніж аналізувати та дискутувати. Ці 

всі нюанси є доволі важливими і кожен власник радіостанції має не лише 

правильно підходити до вибору формату, а й знати і розуміти свою 

аудиторію. Вміти за неї боротись, передбачати що саме допоможе її 

втримати.    

На часі від опису окремих складових форматування вітчизняного 

радіоефіру пропонуємо перейти і до розгляду найбільш виразних його 

засобів. Безпосередньо це якнайліпше допоможе збагнути не лише методику 

вище вказаного форматування, а й внесе ясність у промоційний процес 

радіоорганізацій.    

Так у роботі В. Н. Шеїна “Інформаційні та аналітичні жанри 

радіожурналістики” мовиться про те, що будь-який процес, який відбувається 

на радіостанції (чи то форматування радіоефіру, чи комплек заходів по 

просуванню станції) повністю залежить від рівня майстерності журналіста. 

Власне тому “журналістів, які пишуть для радіо завжди цікавить питання, на 

скільки зростає ефективність медійного продукту, міра його впливу на 

аудиторію за умови втілення найбільш влучного спектру виразних засобів, 

які притаманні арсеналу радіожурналістики” [78]. 
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Згідно з цим, на думку вченого, успіх не завжди полягає у тому, на 

скільки змістовно журналіст вміє розповідати, а й чималою мірою пов’язаний 

і з тим як він це робить, з яким інтонаційним та емоційним фоном.   

Варто зауважити, що подібна колоритність у подачі інформаційних 

продуктів станції не завжди позитивно сприймалась серед наукових кіл. Одні 

вчені були переконаними, що радіоефір має бути максимально виваженим та 

дисциплінованим і не відхилятися від загальноприйнятих норм, інші ж – 

боролись за яскравість, неповторність радійного мовлення, оскільки чим 

привабливішою буде станція, тим більшим стане її коло шанувальників і, як 

наслідок, прибутковість.       

Так подібне протистояння і привело до зародження різноманітних 

виразних засобів у радіомовленні, які стали початком не одноманітності та 

яскравої самоідентифікації радіоорганізацій. Всі вони в комплексі 

прикрасили радіомовлення та привернули до нього чималу увагу.  

Отже, “до основних виразних засобів (слово, музика, шуми, монтаж) 

додались і такі, як голосовий грим, звукова мізансцена, прийом “буратіно”, 

реверберація та інші. Вони здебільшого зорієнтовані на слухове сприймання, 

мають вплив на уяву людини, стимулюють фантазію та почуття тим самим 

даючи роботу мисленню та підсвідомим емоціям. В силу своєї природи радіо 

почало тяжіти до образного спілкування зі слухачами” [78]. 

Саме у вдалому поєднанні усих цих елементів у кожному конкретному 

випадку, продовжує думку автор, і полягає майстерність радіожурналіста, 

його творче чуття, професіоналізм, індивідуальність. 

У цьому разі навіть, здавалося б, звичайний поділ на жіночий та 

чоловічий голос уже мав певний вплив. Саме це поклало початок боротьби з 

монотонністю у ефірі.  

З огляду на це у процесі створення та оприлюднення різноманітної 

промоційної продукції станції велику роль починає відігравати залучення і 

радіорежисури, мовних прийомів, живих та штучних інтершумів тощо. 
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 Зважаючи ж на практичний бік вітчизняної промоції, вважаємо за 

необхідність зупинитися на тому, що поряд із різноманітними спецефектами 

слово, звичайне слово проголошене в ефірі журналістом, також є 

невід’ємною частиною промоційної кампанії. Хоча виразні засоби і 

прикрашають ефір, додають йому не одноманітності, та чітко і влучно 

проголошений журналістський текст є запорукою ясності й 

поінформованості. Важливо правильно підібрати слово і поставити наголос, 

не втрачати контекту розмови, знати яку інформацію з якою інтонацією треба 

проголошувати, якого темпоритму при цьому дотримуватись тощо. Якщо всі 

ці елементи будуть добре поєднаними та вчасно промовленими, то слухач 

зможе уявити нічим не гіршу картинку того, що йому пропонується.  

Також, на думку В. Н. Шеїна, слід звернути увагу і на ювелірну точніть 

слова та смислові наголоси там, де вони мають бути. Радійний текст 

наділений можливістю одночасно, проте одноразово, лунати у безлічі 

домівок, тому промоційне повідомлення має бути максимально зрозумілим. 

Це необідно ще й за тієї умови, що диктора лише чути з радіоприймача, та 

його абсолютно не видно. Так складається технічно, що слухачі позбавлені 

можливості бачити міміку й жести ведучого, у такому разі це має 

компенсувати лишень сила слова.  

За даних умов робота ведучого заключається у вмілому виокремленні 

суті промоційного повідомлення, подачі на перший план конкретики, ну а 

вже потім ‒ загальних роздумів. Тільки при професіональній побудові 

текстового повідомлення можливо додавати й залучати інші зображальні 

засоби.  

Якщо ж говорити про специфіку самих зображальних засобів, то чи не 

найголовніше місце спершу відводиться саме музиці та звуковому фону. У 

свою чергу вони є або ж доповненням до основного промоційного 

повідомлення, або ж відіграють в ньому свою окрему роль. Головне, щоб 

вони виглядали влучними та живими. Штучніть у доборі музики чи 

звукового фону може відштовхувати, а подекуди й дратувати. 
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Окремо слід зупинитись на перевагах реверберації. Вказаний звуковий 

ефект досягається у процесі монтажа шляхом повторів найбільш важливих 

частин радійного тексту або ж певних слів. При цьому, задля більшої 

неординарності, він може звучати у вигляді ехо, може подаватись й більш 

приглушено. Даний прийом використовується для того, щоб сконцентрувати 

увагу слухача на окремих нюансах тексту, додатково його зацікавити.   

Прийом “буратіно”. Стосовно означеного ефекту дослідник зауважує, 

що суть його полягає у пришвидшенні чи сповільненні голосів ведучих 

ефіру. Цей прийом концентрує увагу на окремих його елементах, додає 

яскравості та, подекуди, може бути і свідченням іронії.   

Звукова мізансцена ‒ це способи положення мікрофону по відношенню 

до учасників події. Від того, де він розташований, на якій відстані від гостей 

студії та з якого боку залежить характер звукового фону. Віддаляючи чи 

наближаючи мікрофон, розміщуючи його під певним кутом змінюються 

властивості голосу і як наслідок ‒ емоційне та сутнісне навантаження 

повідомлення.   

Голосовий грим. Також виявляється незамінною складовою при 

створенні інформаційного повідомлення промоційного характеру. Надаючи 

голосу веселих або ж сумних тонів, виражаючи думку повільно чи 

пришвидшено зміст повідомлення починає носити іншого відтінку. Даний 

прийом також покликаний зосередити увагу слухачів на певних моментах, 

які є важливими для колективу редакції. 

Окремо заслуговує уваги й монтаж, як основний процес у роботі будь-

якої радіостанції. Саме завдяки ньому до ефіру потрапляють різного роду 

інформаційні повідомлення, він дозволяє видалити своєрідні погрішності, які 

дуже часто трапляються в усному мовленні ведучих станції. Прийоми 

монтажу стають доречними і під час створення промоційних повідомлень, 

окремих видів радіопромоції, додають до ефіру усі з перелічених нами 

компонентів зображальних засобів. 



 91 

Останнє найбільш вдало здійснюється завдяки використанню 

акустичного монтажу, який поєднує окремі тектові, музичні і звукові 

компоненти в єдине ціле.  

При паралельному ж монтажі логічний ланцюг не завжди може бути 

дотриманим. Тут автор або ж звукорежисер самостійно вирішують 

поєднуваність різних компонентів ефіру та намагаються донести цим якусь 

окрему думку. 

Відтак, обговоривши усі з перелічених вище зображальних засобів 

радіомовлення, слід усвідомлювати одне – вони не є догмою та на кожній 

радіостанції зазнають різноманітних трансформацій у бік меншої або ж 

більшої їх залученості до ефіру. Одні станції, аби досягти поставленої мети, 

користуються одними видами, інші – зовсім іншими. При цьому можливе й 

додавання зовсім нових компонентів. Та, в усякому разі, перевагами монтажу 

при створенні будь-якого інформаційного продукту користуються усі 

радіостанції та поряд з тим залучають ще й інші конкретні зображальні 

засоби, які мають нести у собі якусь заздалегідь вирішену ціль. Головне, щоб 

це було зроблено продумано, естетично, влучно, правильно і зі смаком  [78]. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У ході роботи над даним розділом нами було обґрунтовано увесь 

спектр наукових методів, котрі стали у нагоді для подальшого написання 

розвідки. Безпосередньо під час висвітлення прерогатив даних методів ми не 

лише навели суто теоретичні основи останніх, а й спробули при’язати їх 

безпосередньо до нашого дослідження, з’ясувати міру необхідності та 

обговорти їх практичну цінність.   

Разом з тим, під час подальшої роботи над розвідкою, виникла потреба 

й обговорення специвіки формування нами вибіркової сукупності та її 

основних моментів, методики проведення фокус-групового дослідження. 

Власне у цій частині роботи ми спробували навести визначення такого 
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терміну як “вибірка”, пояснити тонкощі механізму формування вибіркової 

сукупності, які були притаманними саме для нашої роботи, і подати той 

теоретичний комплекс, який якомога ближче та повніше розкривав мету і 

сценарій організації фокус-групових досліджень у цілому. 

Торкаючись суті фокус-групових досліджень ми спробували поглянути 

як провідні теоретики та практики даного наукового методу підходять до 

висвітлення чільних його перваг. На що найбільше звертають увагу у призмі 

наукового значення та користі означеного методу, за яким принципом 

пропонують підбирати його учасників і втілювати практичний бік роботи, на 

кого покладають основні управлінські завдання та як радять уникати 

суб’єктивного фактору під час роботи із людьми. Разом з тим, під час 

розгляду провідних теоретичних моментів фокус-групового дослідження, 

нами було проведено паралелі і з місцем даного методу у нашій роботі, 

вказано на його внесок у пізнання власне нами настроїв слухацької аудиторії 

щодо різноманітних видів промоції. 

Звідси, зважаючи на провідні моменти фокус-групового дослідження, 

не аби яке місце нами було відведено і опису особливостей анкетного 

опитування. Так як наша робота не передбачала розповсюдження чималого 

екземпляру анкет на значну кількість аудиторії, ми дещо інакше спробували 

задіяти даний метод, що, в принципі, стало для нас не менш дієвим.  

Проводячи кілька етапів експериментів на надаючи учасникам фокус-

групового дослідження можливість ознайомитись із різноманітними видами 

внутрішньої та зовнішньої промоції, ми, як і було запланованим у контексті 

нашої роботи, тет-а-тет провели бесіду із кожним окремим респондентом. 

Реалізувати ж дану бесіду нам власне і допоміг метод анкетного опитування.  

Склавши добірку різнопланових запитань ми, по черзі і в однаковому 

порядку, ставили їх усім, хто брав участь у фокус-груповому дослідженні. 

Спершу питання були простішого характеру аби якомога краще підготувати 

опитаних і дати можливість їм розслабитись. Далі вже питання, по мірі свого 

накопичення, ставали уже куди важчими і альтернативнішими. Звісно ж, за 
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теоретичними умовами всіх анкетних опитувань, були передбаченими і 

запитання, які перевіряли учасників на предмет об’єктивності та правдивості.  

Таким чином анкетне опитування, поряд з фокус-груповим 

дослідженням, стали одними із провідних методів нашого дослідження. 

Безпосередньо анкетне опитування надало можливість якнайліпше дізнатися 

настрої щодо різноманітних видів промоції представників абсолютно 

протилежних вікових категорій: від 13 і до 60 років.  

Дане опитування дозволило вивести загальну картину вказаного 

ставлення, виокремити ті моменти, які респонденти найбільше цінують у 

внутрішній та зовнішній промоції та зупинитися на тих, на які найбільше 

нарікають. 

Крім цього, анкетне опитування дозволило сформулювати й базисні 

поради учасників щодо того, як можна, на їхню думку, покращити вітчизняну 

радіопромоцію. Вказало на те, що взмозі суттєво покращити настрій та 

ставлення реципієнтів до останньої.      

З огляду на все вище окреслене, у вказаному розділі, ми не оминули й 

теоретичних основ сучасного функціонування вітчизняних радіостанцій. 

Задля більш повного та різностороннього розуміння діяльності означених 

нами було окреслено роботу радіостанцій як ділових підприємств та 

структуру національного радіомовлення. Ми торкнулися провідних моментів, 

притаманних функціонуванню більшості FM-радіостанцій, рейтингів 

комерційних радіостанцій, технології форматування радіоефіру.  

 Чималу увагу приділили особливостям редакційної політики 

українського радіомовлення, докладно зупинились на незалежному 

радіомовленні та секретах його успіху. Окремо поглянули на різноманітні 

виразні засоби в радіомовленні та спробували продемонструвати їх дію у 

процесі створення і оприлюднення промоційних повідомлень станції.  

Таким чином, ми створили необхідні передумови аби різносторонньо 

ознайомитись з усією потрібною множиною теоретичних моментів з тією 

метою, щоб якомога ближче та якісніше наблизитись до практичних.      
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РОЗДІЛ 3 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Аналіз внутрішньої промоційної діяльності вітчизняних 

радіостанцій 

 

 Настав час впритул підійти до висвітлення тих моментів, про які у нас 

йде мова впродовж усього дослідження і які постають чільними для нашої 

розвідки: власного аналізу внутрішньої промоції окреслених на початку 

роботи радіостанцій ‒ це Люкс ФМ, Ера ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, 

Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио, Шарманка, Наше радіо, 

Ностальжі, Національної радіокомпанії України (УР1, УР2, УР3 та УР4), 

Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 

Rap, радио Прибой. 

Так як радіостанції є доволі різноманітними і, подекуди, не схожими за 

своєю інформаційною політикою, спробуймо поговорити про них по 

окресленому вище порядку. Першим, на що пропонується звернути увагу є 

аналіз залучення внутрішньої промоції радіостанціями Люкс ФМ та Ера 

ФМ. 

Не зважаючи на те, що станції є різними за своїм наповненням та 

спрямуванням, їх об’єднує наступне: ними не оголошується частота 

мовлення, тобто використання джинглів не є для них характерним; щодо 

слоганів то вони зустрічаються на радіостанціях і подаються у відповідному 

музичному оформленні; у ефірі радіостанцій присутні випуски новин. Дані 

випуски за своїм характером виявляються напрочуд різноманітними та 

суттєво відрізняються, що, в принципі, відповідає їх формату мовлення.  

Щодо відмінних рис, то на радіо Ера ФМ є повноцінний 

стандартизований анонс передач, чого немає на радіо Люкс ФМ; нагадування 

того, яка радіохвиля мовить в ефірі відбувається у останньої радіостанції 

частіше та жвавіше; ігрові програми, конкурси та шоу теж більш притаманні 
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для ефірної промоції Люкс ФМ, це, здебільшого, пов’язано з тим, що вона 

має розважальний характер та орієнтується на більш молоде покоління. 

Згідно з цим і спецвипуски знаходять своє місце в ефірі лишень радіостанції 

Люкс ФМ. Хоча вони подаються не так часто, як анонси на радіо Ера ФМ, 

проте їм притаманно практично відображати суть програм. Вони уникають 

контурного окреслення свого змісту, як це переважно заведено на радіо Ера 

ФМ. Крім того, радіо Люкс ФМ транслює ті програми, які вже вийшли в 

ефір, а радіо Ера ФМ подає інформацію про ті, які тільки планується 

випустити.  

Стосовно залучення людей, які б працювали на позитивний образ 

станції, то до цього промоційного ходу вдається тільки радіо Люкс ФМ. На 

радіо Люкс ФМ новини позиціонують, як хороші, реклама подекуди 

подається у вигляді ігрових роликів, чого немає на радіо Ера ФМ. У ефірі 

радіо Люкс ФМ час від часу нагадують електронну адресу радіостанції та 

назву сайту, що не так часто робить колектив радіо Ера ФМ. 

На радіо Люкс ФМ специфіка побудови ефірного промо є легкою, із 

залученням елементів гумору, в розважальному ключі. Подача при цьому є 

напрочуд простою, мовлення позбавлене офіціозу, інколи “забарвлене” 

інтимним відтінком. 

 Говорячи про специфіку подачі самопрезентації радіо Ера ФМ, слід 

відзначити, що вона є також доступною, але більшою мірою в мовленні та 

позиціонуванні відчувається діловий, високий стиль. Щодо музичного 

обрамлення, то воно більш притаманне все ж радіо Люкс ФМ. На радіо Ера 

ФМ таке теж зустрічається, але набагато рідше і в спокійнішому вигляді.  

У цілому, за нашими спостереженнями, радіо Ера ФМ приділяє значно 

менше уваги використанню ефірної промоції, яка є досить стриманою та 

малочисельною. Хоча її залучення дублюється за злагодженою схемою: час 

від часу на спокійному музичному тлі з використанням відповідних 

“перебивок”, після випусків новин, рекламних блоків, прогнозу погоди та 

програм, але практично не зустрічається під час трансляції останніх. Це 
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призводить до того, що слухач, який щойно приєднався до прослуховування 

радіостанції, “губиться” в ефірному просторі і відразу не може зрозуміти, на 

яку радіостанцію він натрапив, оскільки ні нагадувань, яку радіостанцію він 

слухає, ні її частот, ні гасел йому практично не демонструють. Звідси ефірну 

промоцію радіостанції Ера ФМ абсолютно довершеною та повною, на наш 

погляд, вважати не слід. 

Вказуючи ж на місце радіопромоції у ефірній сітці станцій зазначимо, 

що обидві радіостанції дотримались все ж вдалого механізму її 

використання. Ефірне промо, здебільшого, транслюється ними між 

випусками новин та рекламних блоків, застосовується посеред певних 

програм та пісень тощо. Взаємозв’язок звуків, музики та голосу в ефірному 

промо на кшталт слоганів чи спецвипусків є також продуманим і влучним, 

відповідно й логічним у використанні в певний для цього час, хоча радіо Ера 

ФМ потребує деякого додаткового залучення складових, про що йшлося 

вище. 

Наслідками яскраво вираженої промоції на радіостанції Люкс ФМ та 

нечисленної на Ера ФМ, на нашу думку, може бути те, що коло слухачів 

першої зростатиме, а до другої переважно долучатимуться лишень ті, які 

хоча б колись про неї чули, що, звісно ж, не вирізнятиметься особливою 

ефективністю. 

Відтак, обговоривши внутрішню промоцію радіостанцій Люкс ФМ та 

Ера ФМ пропонуємо продовжити далі та зупинитися на відповідній промоції 

наступних радіостанцій: Ретро ФМ та Кісс ФМ.  

Однак, перш ніж перейти до подальшого аналізу, слід зауважити, що на 

кожній радіостанції працює своя система ефірної промоції, яка, подекуди, 

надзвичайно дотична до тієї, яку пропонує нам у своїй роботі уже згадуваний 

вище дослідник О. Гоян. Звідси використання абсолютно усіх складових на 

одній частоті мовлення стовідсотковим також вважати не варто. Окреслена 

науковцем класифікація звичайно ж є опорною, та, звернімо знову увагу, не 

завжди догматичною.   
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Так, наразі, перейдімо до видового наповнення промоції радіостанції  

Ретро ФМ.  Дана радіостанція була обрана для дослідження, напротивагу 

радіостанції Кісс ФМ, саме тому, що спрямована на більш старше покоління 

радіослухачів та містить у своєму ефірному складі абсолютно інший 

форматний відтінок. 

 Проаналізувавши ефірну промоцію радіостанції Ретро ФМ вважаємо 

за необідне зазначити, що вона є різноманітною, але не у повній мірі 

використовує свій потенціал, тобто в ефірі практично не можна почути шоу-

програм та ігрових програм, спецвипусків. Не великою мірою представлена 

ефірна промо-акція та конкурси. Практично не зустрічається інформація про 

відомих ді-джеїв, шоуменів, які могли б завітати в ефір цієї радіостанції.  Та 

разом  з тим, деякі елементи ефірної промоції все ж присутні в плей-листі цієї 

радіостанції: джингли і слогани, які є надзвичайно тематичними, 

привабливими і різноманітними; анонси передач. В ефірі цієї радіостанції 

можна почути багато рекламних повідомлень, різноманітних новин та 

приємної музики 70-х, 80-х, 90-х тощо. 

Якщо ж говорити про ефірну промоцію радіостанції Кісс ФМ, то вона є 

дещо різноманітнішою за промоцію радіостанції Ретро ФМ, та все ж, в обох 

радіостанцій є доволі не погана і багатогранна презентація джинглів та 

слоганів, зустрічаються анонси передач, новини. Щоправда останні в 

радіостанції Ретро ФМ є більш “розбавленими” додатковими елементами.  

Іще одним показником, який відрізняє ці радіостанції є і те, що 

прослуховуючи ефір Кісс ФМ під час музичних композицій більшою є 

вірогідність почути яку саме радіостанцію Ви слухаєте, тобто нагадування 

про неї, ніж у радіостанції Ретро ФМ, що, на наш погляд, значно покращує 

сприйняття й ліпше інформує слухача до якої саме радіостанції він 

приєднався.  

Якщо ж згадати і про залучення шоу-програм та ігрових програм, то 

для радіостанції Кісс ФМ вони виявились більш притаманними, але, знову ж, 
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на наш погляд, не достатньо представленими нестандартними ефірними 

промо-акціями. 

Щодо використання конкурсів у жанровій палітрі своїх програм, то 

більш-менш вони все ж представлені в обох радіостанцій, хоча Кісс ФМ таки 

частіше їх використовує, що є доволі логічним, зважаючи на вік потенційної 

аудиторії. Окрім того відрізняє радіостанцію Кісс ФМ та Ретро ФМ і те, що в 

ефірі першої спецвипуски зустрічаються часто, а на іншій ‒ така тенденція не 

є на стільки пріоритетною.  

І на останок, залучення такого промоційного елементу як співробітник 

станції все ж виявляється, у більшій мірі, “візитною карткою” радіостанції 

Кісс ФМ, ніж Ретро ФМ. Причиною того, на нашу думку, може слугувати те,  

що для старшого покоління вагомішою виступає хороша музика молодості, 

ніж розмови з провідною особистістю. На останньому, на наш погляд, більше 

уваги сконцентровує аудиторія радіостанції, скажімо, Ера ФМ.   

Відтак, підсумовуючи аналітичну базу, застосовану у нашій роботі 

щодо з’ясування специфіки ефірної промоції радіостанцій Кісс ФМ та Ретро 

ФМ вважаємо за необхідне сказати, що в обох радіостанцій вона присутня, 

щоправда у однієї вона ширше представлена, а в іншої ‒ більш компактно, та, 

разом з тим, зазначені у дослідженні радіостанції доволі успішно 

функціонують і мають значний спектр власних шанувальників – 

радіослухачів. Власне про це свідчить хоча б той факт, що обидві уже чимало 

часу займають свою нішу і твердо нею не поступаються. 

Начасі перейдімо і до аналізу внутрішньої промоції радіостанцій 

Шансон та Хіт ФМ. Отже, радіостанція Шансон була обрана для 

дослідження, напротивагу радіостанції Хіт ФМ, саме тому, що спрямована на 

той контингент радіослухачів, які мало цікавляться сучасними музичними 

новинками, а більшою мірою полюбляють неординарну специфічну музику.  

Таким чином, наразі, поговорімо безпосередньо й про її ефірну 

промоцію. Варто зазначити, що ефірна промоція даної радіостанції  є майже 
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повною. Вона переважно компенсується за рахунок численних джинглів та 

слоганів і, що не мало важливо, багатої музичної палітри. 

Щодо промоції радіостанції Хіт ФМ, то слід зауважити, що вона також 

є доволі варіативною, різноманітною, логічною та привабливою. Її 

наповнення постає, у порівнянні з промоцією радіостанції Шансон, дещо 

повнішим, хоча якщо говорити про наповненність безпосередньо джинглами 

та слоганами, то останнє є більш притаманним для радіостанції Шансон. 

Слід зазначити, що вказані джингли, разом зі слоганами, подаються в 

ефір, на нашу думку, доволі влучно та легко, викликають у слухача приємні 

емоції та спонукають до подальшого прослуховування радіостанції. Разом з 

тим, вони гармонійно “оздоблюються” не лише відповідним музичним 

обрамленням, а й спокійними та гарними жіночими і чоловічими голосами, 

які або ж мелодійно промовляють, або співають джинглові заставки.   

Далі, якщо говорити про залучення радіостанцією Шансон анонсів 

передач, то варто зауважити, що вони є також достатньо використовуваними 

складовими ефіру, до яких з неабияким ентузіазмом вдаються співробітники 

радіостанції. Разом з тим, на хвилях радіо Шансон, можна почути і доволі не 

стандартну презентацію анонсів передач. 

 Стосовно залучення новин, шоу-програм та ігрових програм до ефіру 

вказаної радіостанції, то, скажімо, новини як вагомий елемент радіопромоції 

зустрічаються досить часто. Натомість використання якихось не звичайних 

шоу-програм та ігрових програм нами зафіксовано не було.  Щодо ефірної 

промо-акції, спецвипусків, співробітників станції, чиє ім’я має працювати на 

позитивний образ, то усі вони виразно не зустрічаються в ефірі радіостанції 

Шансон як окремі елементи радіопромоції.   

Якщо ж перейти до окреслення ефірної промоції радіостанції Хіт ФМ, 

то можна констатувати, що вона також виявляється достатньо різноманітною, 

неординарно самодостатньою і привабливою. От скажімо аналізуючи міру 

залучення цією радіостанцією джинглів, то слід зауважити, що вони досить 

часто зустрічаються на її хвилях і теж носять ґрунтовний інформаційний 
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характер. Джингли та слогани мають тенденцію, як і в ефірі радіостанції 

Шансон, влучно поєднуватися та звучати доповнюючи одне одного. Посеред 

музичних композицій можна почути відповідні нагадування про те, яку 

радіостанцію Ви зараз маєте можливість слухати, як і на радіо Шансон.  

 На радіостанції досить часто можна зустріти джингли зі слоганами і у 

вигляді роздумів або ж закликів, що, у цьому ракурсі, відрізняє обидві 

радіостанції. Відрізняє їх і те, що в ефірі радіостанції Хіт ФМ доволі часто 

лунають різноманітні анекдотичні історії, до чого, скажімо, рідше вдається 

колектив радіо Шансон у якості яскравовираженого промоційного ходу.  

Разом з тим, ефірна промоція радіостанції також є досить легкою, приємною 

та справляє позитивне враження, гарно налаштовуючи слухача на новий 

робочий день. 

Якщо ж вдаватися до розгляду залучення до ефірної сітки радіостанції 

Хіт ФМ аноносів передач, новин, шоу-програм, ігрових програм, промо-

акцій, конкурсів, спецвипусків та співробітників станції тощо, то усі ці 

промоційні одиниці знаходять своє якісне застосування в ефірі цієї 

радіостанції та постають чималою мірою індивідуальними і не схожими на 

подібні види ефірної промоції інших радіостанцій. 

Разом з тим, з позитивної точки зору характеризує радіостанцію Хіт 

ФМ і те, що в її ефірі неодноразово нагадується про можливість скористатися 

її офіційним сайтом в мережі Інтернет, аби ліпше та повніше ознайомитись з 

перевагами прослуховування саме цієї радіостанції: її музичної та 

інформаційної палітри. 

Відтак, якими б не були спільні чи відмінні риси функціонування 

обраних для розгляду радіостанцій, обидві якісно презентують себе в ефірі та 

демонструють чималі можливості успішного залучення слухацької аудиторії.  

 Авторадіо та радіо РОКС. Дані радіостанції були обрані для аналізу 

власне тому, що є абсолютно протилежними за слухацькими вподобаннями. 

Колектив Авторадіо, як нам вдалось з’ясувати, працює таким чином аби 

зацікавити своєю інформаційною та музичною продукцією людей, які 
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безпосередньо перебувають за кермом і транслює ті музичні композиції, які 

можуть бути цікавими значній слухацькій аудиторії певного статусу. 

А от радіостанція РОКС, все ж, напротивагу вище зазначеній, 

функціонує, на наш погляд, задля задоволення потреб дещо вужчого 

сегменту аудиторії, який полюбляє певною мірою специфічну музику і, 

відповідно, такі ж новини тощо. 

Відтак, прослухавши та проаналізувавши ефірну промоцію таких 

радіостанцій як Авторадіо і радіо РОКС можна з повною упевненістю 

зауважити, що вона таки частково присутня на хвилях цих радіостанцій. От, 

для прикладу, почнімо з джинглів. Джингли в плей листі радіостанцій 

звичайно ж є, проте вони мало виділяються своєю неординарністю, 

різноманітністю та яскравістю, а скоріше нагадують прості, невимушені 

нагадування в ефірі про радіостанцію. Однак слід зауважити, що на хвилях 

радіо РОКС вони хоча б доповнюються фрагментами рок-композицій, на 

відміну від Авторадіо, де останні просто промовляються приємним голосом. 

Проте, поряд з цим, тут подекуди використовується і спокійне музичне тло, а 

інколи ці позивні звучать й у вигляді короткої музичної композиції. Що, на 

нашу думку, досить гарно сприймається слухачем.  

Також варто зазначити, що дуже суттєвим “плюсом” на Авторадіо є і 

те, що під час джинглових нагадувань слухач може почути і частоту 

мовлення даної радіостанції, чого бракує в ефірі РОКС, де немає позначення 

частоти радіостанції, яка мовить. Це, знову ж на нашу думку, ускладнює 

прослуховування зазначеної радіостанції, адже зовсім не інформує 

випадкового слухача про те, на яку хвилю він налаштував свій приймач і 

скоріше працює лише на тих слухачів, які самостійно знають на якій хвилі 

слід шукати улюблену станцію.  

Якщо ж говорити про наявність позначення частоти мовлення на 

Авторадіо і радіо РОКС безпосередньо посеред музичних композицій, то 

серед останніх в обох радіостанцій вони відсутні. 
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 Підсумувавши використання радіостанціями джинглів, перейдімо до 

обговорення їхніх слоганів. На Авторадіо вони, на жаль, не є яскраво 

вираженими, на відміну від радіо РОКС. Проте краще проявляються, коли 

звучать анонси програм. Якщо ж повернутися до розгляду слоганів на радіо 

РОКС, то вони виглядають в ефірі радіостанції дуже насиченими. Поряд зі 

слоганами звучать і цитати, що, певною мірою споріднює з Авторадіо, де до 

ефірної сітки залучаються афористичні вислови. У даному разі таке 

використання цитат та афоризмів є, на нашу думку, напрочуд примітним, 

оскільки значною мірою привертає увагу слухача до подібних цікавинок. 

Варто також зауважити і те, що такий хід є удвічі неординарним та 

несподіваним, оскільки проявляє свою “життєздатність” на хвилях двох 

абсолютно різних за форматним спрямуванням радіостанціях і, на відміну від 

цього, все ж знаходить когорту своїх поціновувачів. 

Далі ‒ анонси передач. Якщо ж говорити про Авторадіо, то вони на цій 

хвилі зустрічаються і при чому часто. Є і такі, у яких пропонується 

подивитися певні програми по телебаченню, чого бракує радіо РОКС. 

Щодо радіо РОКС, то анонси програм тут теж часто звучать у ефірі. 

Поряд з цим, частіше, ніж на Авторадіо, звучить і пропозиція завітати на сайт  

радіостанції, аби уже там прослухати улюблені програми. При цьому 

колектив радіостанції намагається зацікавити слухача й неординарними 

анонсами-роздумами.  

Новини. Новини в ефірі обох радіостанцій звісно ж присутні. Приміром 

візьмімо радіо РОКС, тут новини представлені в суворій інтерпретації 

книжкового типу, де подається просто інформація про те, що коїться в усій 

країні в цілому, безпосередньо у місті Києві та на місцевостях, де ведеться 

його трансляція. А от якщо говорити про подачу новин на Авторадіо, то тут 

вона значно приємніше вражає слухача, оскільки подає дуже розлогу 

рубрикацію того, про що буде мовитися: “Про ДТП”, “Про Авторадіо”, “Про 

пожежі”, “Про екологію”, “Про політику”, “Про головне”, “Про долар”, “Про 

євро”, “Про мову”. А інколи й таку рубрикацію, про яку було важко 
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здогадати, що вона буде присутня у ефірі: “Про нові призначення”, “Про 

депутатів”, “Про центр Києва”,  “Про скандали”, “Про суд” тощо.                

Також, в ефірі Авторадіо крім звичайних новин існують й “Народні”, 

які направлені на інформування громадськості про, приміром, готелі та ціни 

в них, про відпочинок в різних країнах і, знову ж, ціни на це тощо.  Разом з 

цим виділяється і наявність в ефірі огляду преси, чого  немає на радіо РОКС. 

Однак, якщо зачепити обговорення присутності шоу-програм та 

ігрових програм на хвилях обох радіостанцій, то, в даному разі, картина буде 

дещо інакшою. На Авторадіо шоу-програми не мають яскравого 

представлення, проте досить гармонійно поєднуються з ігровими 

програмами, де пропонуються призи від квитків на улюблене шоу, до 

автомобіля. 

Щодо присутності шоу-програм та ігрових програм в ефірі радіо 

РОКС, то тут ситуація є доволі змішаною. Ігрові програми значно 

переважають над шоу. Зустрічається нагадування про партнерів гри, як і на 

більшості радіостанцій та Автрадіо зокрема, де подібна інформація подається 

переважно тоді, коли мовиться про тих, хто допоміг у цьому.    

Промо-акції. На Авторадіо яскравих промо-акцій помічено не було. 

Така ж тенденція притаманна і для радіо РОКС, де останні скоріше більше 

нагадують почесні соціальні ініціативи або ж соціальні заклики, аніж 

нестандартні, а деколи й несподівані правила гри та звучать у такому вигляді: 

“Краплина крові для людини. Здай кров, врятуй життя. Життя - прекрасне”. 

Отже, шоу-програми, ігрові програми та промо-акції виявились не 

провідними складовими аналізованих радіостанцій. Таке ж можна сказати і 

про конкурси, які на Авторадіо і радіо РОКС подекуди зустрічаються, однак 

лише в комплексі з ігровими та шоу-програмами.  

Спецвипуски. На Автохвилі і радіо РОКС нами поміченими не були. 

Там вони зустрічаються лише у вигляді анонсів майбутніх програм під час 

яких йде нагадування хто із ведучих буде мовити в ефірі. 
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Щодо співробітника станції, то, у чистому вигляді, так як це пропонує 

автор класифікації, означена видова одиниця радіостанціями не залучається. 

Натомість зустрічається нагадування імен ведучих, що, на нашу думку, лише 

в такому ракурсі спрацьовує як “візитна картка” даних радіостанцій. 

 Підсумовуючи ефірну промоцію вказаних радіостанцій, зауважмо, що 

вона виглядає інколи, певною мірою, скромною, проте подекуди й 

вирізняється своєю не одноманітністю, а це, в свою чергу, наштовхує на 

думку про те, що остання є гармонійно поєднаною, легкою,  не нав’язливою 

для кожної з радіостанцій і, в основному, відповідає їхньому характеру 

мовлення, хоча, на нашу думку, недостатньо використовує ті можливості, які 

можуть перед нею відкриватися. 

Таким чином, обговоривши ефірну промоцію вище зазначених 

радіостанцій, продовжимо далі хід нашої роботи та вдамося до аналізу 

специфіки ефірної промоції наступних радіостанцій: Русское радио та радіо 

Шарманка. 

 Обрані нами для розгляду радіостанції також є неодноманітними за 

своїм форматним спрямуванням. Русское радио – це саме та радіостанція, 

яка, переважно, скеровує свою інформаційну та музичну діяльність, на нашу 

думку, на більш старше покоління слухачів, адже залучає у своєму арсеналі 

саме таку тактику роботи, яка спрямована на музичні вподобання тих людей, 

які, переважно, полюбляють “зануритися” у спогади та послухати музику, 

яка уже давно стала хітовою і спонукає подумки повернутися назад, 

пригадати минуле та просто відпочити душею. 

А от радіостанція Шарманка, знову ж на наш погляд, має дещо іншу 

специфіку роботи: вона, здебільшого, скеровує свою ефірну діяльність на той 

контингент людей, які є молодшими, котрим цікавіше послухати музичні 

новинки сучасності, ніж повертатися до того, що було модним раніше. Хоча, 

безумовно, і вони не відмовляються від прослуховування уже давно хітових 

композицій, які є взірцевими, на що і вказує ефірна продукція радіо 

Шарманка, та порівняно, дещо у меншій кількості, ніж Русского радио.  
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Як нам вдалось з’ясувати, джингли зустрічаються в ефірі обох 

радіостанцій. Щоправда вони є не такими численними і різноманітними, як 

от слогани цих радіостанцій. У переважній своїй більшості є класичними.  

Натомість у ефірі Русского радио подекуди, разом зі звичайним 

позначенням джинглів, додаються ще й елементи підспівування. Слід 

зауважити, що вони досить гармонійно переплітаються зі слоганами. 

Джингли на Русском радио, чого, на жаль нема на хвилях радіо 

Шарманка, зустрічаються і посеред музичних композицій. Поєднує обидві 

радіостанції відсутність позначення частоти мовлення у ефірі і така 

спорідненість аж ніяк не виглядає позитивною. 

Щодо слоганів, то вони успішно представлені на хвилях щойно 

згаданих радіостанцій, мають значну кількість, є різноманітними і 

неординарними. Щоправда Русское радио тут все ж демонструє деяку 

першість. Супроводжуються слогани на радіостанціях музичним 

обрамленням, співаються або ж гарно, весело та легко промовляються.  Крім 

того на Русском радио, що є визначальним, присутні й слогани-роздуми, які є 

й вдало, на нашу думку, поєднані з анонсами передач. 

У ході дослідження неодноразово було поміченим і залучення жартів, 

що приваблює слухацьку аудиторію. Подекуди дані гумористичні вислови 

несли навіть і повчальний характер. 

Аноси передач. Займають чимале місце у ефірі обох радіостанцій. 

Щоправда на Русском радио вони виглядають різноманітнішими та 

представлені і у гармонійному поєднанні з анонсами майбутньої реклами. Є 

колоритними, неординарними і, на нашу думку, гарно продуманими.  

Новини. Зустрічаються в ефірі радіостанцій і напрочуд часто. Серед 

провідних тем є такі, які стосуються як усієї країни, так і країн закордону. 

Натомість на радіо Шарманка, на відміну від Русского радио, присутня 

й додаткова рубрика: “Здоровые вести”, яка спрямована на актуалізацію тих 

речей, які є провідними для вдалого підтримання нашого здоров’я.  
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Стосовно шоу та ігрових програм, конкурсів, то ця прерогатива є більш 

притаманною для ефіру Русского радио, хоча непогано реалізує себе і на 

хвилях радіо Шарманка. Однак тут дані видові одиниці недокінця 

використовують свої потенційні можливості. 

Щодо промо-акцій, то останні на хвилях радіо Шарманка, у достатній 

кількості, нами поміченими не були. На Русском радио вони зустрічаються і 

звучать із радіоприймачів, здебільшого, у вигляді веселих пісеньок у 

виконанні ведучих програм. 

 Спецвипуски. На радіо Шарманка вони не виступають напрочуд 

частим елементом ефіру. На Русском радио переважно презентують себе у 

вигляді постійних нагадувань про ранкове шоу “Будильники”. 

Відтак обидві радіостанції не позбавлені й спільної риси мовлення у 

ефірі на прикладі такої видової ефірної одиниці як співробітник станції. На 

хвилях Русского радио та радіо Шарманка вона більше реалізується як 

формування іміджу самих ведучих станції, популяризації їх імен.  

Утім, загалом, ефірна промоція зазначених радіостанцій є, більшою 

мірою, повною, різноманітною, привабливою, легкою та цікавою і вдало 

працює на формат мовлення вказаних радіостанцій. 

Продовжуючи нашу роботу, звернімо увагу і на аналіз ефірної промоції 

наступних радіостанцій ‒ радіостанції Наше радіо та Ностальжі. 

Відразу ж заначимо, що обидві радіостанції, переважно, зважаючи на 

свій репертуар, працюють на ту аудиторію, яка полюбляє більше часу 

проводити біля радіоприймача саме з тією метою аби відпочити душевно та 

послухати улюблені музичні композиції. Безпосередньо останнє зумовлене 

саме тим, що в ефірі радіостанцій музика займає значно більше місця, ніж 

будь-яка інша ефірна продукція. 

Проте вказані радіостанції мають і суттєву відмінність між собою, яка, 

власне, зумовлена тим, що їхнє музичне наповнення кардинальним чином 

відрізняється. Зокрема радіостанція Наше радіо у своєму плей-листі вміщує 

переважно ті пісні, які нині є актуальними та хітовими, звичайно ж не 
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відмовляючись від тих, які були модними десятки років тому. Також 

показовим є і те, що усі композиції мають одну, напрочуд важливу, 

поєднуюючу ланку – те, що музика, яка зустрічається у ефірі, є тільки 

українською або ж російською. Та, як стверджують самі працівники 

радіостанції, з переважним ухилом до української. 

 Радіостанція ж Ностальжі працює за таким принципом: надати 

якомога більше можливості слухачеві “поринути” у світ такої музики, яка 

допомагає ностальгувати, проте не позбавлена і сучасних новинок. Для ефіру 

цієї радіостанції притаманна як закордонна, так і російська музика. Можна 

зустріти легкі музичні композиції, які інколи розбавляються пісенними.  

Так, прослуховуючи ефір радіостанції Наше радіо можемо, з 

упевненістю, відмітити напрочуд часте залучення джинглів до ефірної сітки 

радіостанції, що, в принципі, споріднює її з радіо Ностальжі. Однак, 

напротивагу останній, колектив Нашого радіо вдається і до залучення 

джинглів посеред музичних композицій. Неодноразово наголошується і 

частота мовлення станції, що відсутнє у ефірі радіо Ностальжі. Крім того, 

джингл на Нашому радіо виділяється ще і тим, що звучить як після музичних 

композицій, так і після прогнозів погоди, випусків новин тощо.  

Використання джинглів неодноразово поєднується і з залученням анонсів 

передач, які наче переплітаються з останніми. 

Якщо ж говорити про слогани, то вони є у ефірі радіостанції та 

зустрічаються в ньому не настільки часто, як джингли. Порівнюючи дану 

ситуацію із використання слоганів радіо Ностальжі, то згадані можна 

віднайти переважно лише на офіційному сайті радіостанції в мережі 

Інтернет. 

Наступне, на що ми пропонуємо звернути увагу є залучення 

радіостанціями анонсів передач. Скажімо, для прикладу, на Нашому радіо 

вони також досить часто звучать в ефірі, як і джингли. Поширюються не 

лише на різноманітні програми, а й на звичайні рекламні блоки, прогнози 
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погоди тощо. Крім того, зустрічаються і анонси-роздуми, анонси-заклики. 

Утім, є і такі, які вдало переплітаються зі спецвипусками радіостанції. 

 Якщо ж говорити про залучення анонсів передач радіостанцією 

Ностальжі, то їх можна віднайти лише на веб-сторінці радіостанції. 

Наступна складова ефірного промо ‒ новини. У ефірній сітці Нашого 

радіо вони зустрічаються і торкаються саме тих тем, які є найбільш 

актуальними у призмі життя нашої держави. Щодо радіо Ностальжі, то на 

означену щойно одиницю видової класифікації ми нагоди натрапити не мали, 

що, в принципі, стосується і наступних складників: шоу-програм, ігрових 

програм, конкурсів, ефірних промо-акцій, спецвипусків радіо Ностальжі. 

Торкаючись же даних видів промоції на Нашому радіо варто зазначити 

наступне: шоу-програми, ігрові програми з елементами конкурсів подекуди 

залучаються працівниками радіостанції. Найбільш виразною є вранішня 

програма-шоу “Бодрячком”. Стосовно ігрових програм радіостанції, то вони 

більше представлені у віртуальному вимірі, адже саме там, на сайті 

радіостанції, пропонується прийняти в них участь. Щодо ефірних промо-

акцій, то вони, “у чистому вигляді”, як і на, врешті-решт, радіо Ностальжі, 

нами поміченими не були. 

Спецвипуски. Під останніми, у ефірі Нашого радіо, розуміється 

періодична трансляція фрагментів вранішнього ефірного шоу “Бодрячком”. 

Відтак, на сам кінець, наближаючись до кінця запропонованої 

дослідником О. Гояном класифікації, поговорімо і про такий складник 

внутрішньої промоції радіостанції як співробітник станції. Тут обидві 

радіостанції сходяться у тому, що під цією одиницею промоції розуміється 

нагадування слухачам прізвищ ведучих програм радіостанцій. Щоправда на 

Нашому радіо додатково використовується ще й  трансляція присутності у 

ефірі станції гурту “Авіатор” тощо.  

Отже, коротко підсумувавши та порівнявши ефірну промоцію обох 

радіостанцій вважаємо за необхідне сказати, що хоча вона кардинально 

відрізняється між собою, хоча у дечому виглядає повнішою, а в дечому трохи 
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скутішою, та, все ж, обидві радіостанції намагаються дотримуватися 

концепту свого мовлення та відповідати смакам і потребам своєї аудиторії, 

використовуючи для цього зовсім різні методи: радіо Ностальжі – 

переважаючу більшість музики у ефірі над промоцією, ну а Наше радіо – 

різноманітні промоційні ходи у поєднані з приємними і, в той же час,  

тематичними музичними композиціями. І зважаючи на те, скільки ці 

радіостанції уже проіснували у ефірі і на скільки впевнено займають свою 

нішу на медійному ринку країни то їм це, на нашу думку, гарно вдається. 

Наразі перейдімо і до аналізу дещо не схожого за специфікою свого 

мовлення на інші, уже згадувані нами раніше радіостанції, Національного 

радіо України. Національне радіо України (НРУ) вирізняється хоча б і тим, 

що працює на чотирьох каналах мовлення ‒ УР1, УР2, УР3 та УР4.  

 Якщо ж загалом охарактеризувати специфіку ефірної промоції усіх 

чотирьох каналів мовлення Національної радіокомпанії України, то найбільш 

повною та привабливою виглядає внутрішня промоція саме другого каналу 

мовлення ‒ УР2. Власне тут зустрічається чимала кількість джинглів, 

слоганів. Особливо виділяються анонси програм порівняно, скажімо, з УР1, 

де представлені, в принципі, усі види промоції та, все ж, не так яскраво. 

Щодо УР1, то тут проговорюється назва каналу, як і на УР2, але обидва 

канали не згадують на якій частоті мовлення можна їх відшукати. Слогани на 

УР1 зустрічаються, здебільшого, у виконанні ведучих програм. 

Згадуючи анонси, то саме на УР2 вони вирізняються різновекторністю 

до підходу їх висвітлення, ніж на УР1. Тут вони є як від звичайних, так і до 

закликів з елементами гри. Наспівуються різними ведучими. 

Звертаючи увагу на подачу новин на обох каналах мовлення, то тут 

вона суттєво не відрізняється. Їй притаманні і роз’яснення кореспондентів й 

професійна думка експертів. Щодо використання каналами ігр, шоу-програм, 

конкурсів, спецвипусків та незвичайних промо-акцій, то тут картина уже 

буде дещо змінюватися на користь каналу УР1. Тут дані види промоції 
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вирізняються більшою креативністю та численністю, ніж на каналі УР2, де не 

звичайні промо-акції і спецвипуски взагалі практично не використовуються. 

Стосовно останньої одиниці промоції ‒ співробітника станції, то у 

даному вигляді доволі не погано себе презентують як ведучі каналу, так і ті 

гості, які запрошуються до студії та є “візитівкою” каналу мовлення.  

З огляду на все вище зазначене досить презентабельною виглядає і 

ефірна промоція наступних двох каналів мовлення ‒ УР3 та УР4. Проте 

відразу слід зазначити, що порівняно з УР2, вона також постає не такою 

багатоманітною і колоритною. Приміром, на каналі УР3 ми зафіксували не 

значну варіативність джинлів, не почули оголошення частоти мовлення, 

слоганів також нами не було зафіксовано. 

Напротивагу цьому каналу, на каналі УР4 все ж можна почути 

ідентифікацію шляхом назви його частоти мовлення. Разом з тим, тут досить 

детально інформується про те, на якому супутнику розміщений канал 

мовлення і коли його можна не лише послухати, а й звернутися на канал зі 

своїми зауваження або побажаннями. Стосовно ж слоганів, то вони теж 

зустрічаються, щоправда анонси кількісно їх переважають. 

Вдаючись до аналізу анонсів вважаємо за необхідне наголосити на 

тому, що на каналі УР3 вони є різноманітнішими, ніж на УР4. Подаються як 

у короткому, так і у більш розширеному вигляді, порівняно з УР4.  

Новини на УР3 та УР4 мають подібну тенденцію до виходу в ефір, як і 

на попередніх двох каналах мовлення. Однак на УР4 вони все ж 

вирізняються тим, що перекладаються на закордонні мови та після кожної 

новини ніби як обрамлюються музичними перебивками. А на УР3 додаються 

ще й культурно-мистецькі новини. 

Стосовно шоу-програм, ігрових програм, конкурсів, ефірних промо-

акцій, спецвипусків, то всі ці елементи однаково мало використовуються на 

обох каналах мовлення. Щоправда на УР4 все ж присутні ток-шоу з 

активним ітеративом зі слухацькою аудиторією. 
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Згадуючи і про співробітників станції, то на цих каналах мовлення, в 

принципі як і на усіх попередніх каналах, тенденція зберігається не змінною.  

Відтак зауважмо, що внутрішня промоція усіх каналів НРУ виглядає 

сучасною, “йде в ногу” з інформаційними потребами громадськості, є 

легкою, запам’ятовуваною, привабливою, конкурентоспроможною та цілком 

відображає специфіку мовлення усіх чотирьох каналів.  

З огляду на все вище зазначене, проаналізувавши чималу кількість 

українських радіостанцій, вважаємо за необхідне продовжити хід  нашої 

роботи, щоправда у дещо іншому вигляді. На даному етапі пропонується 

скерувати дослідження в інакше русло та подивитися, яка ж внутрішня 

промоція зустрічається в ефірі й інших, кардинально інших за форматним 

спрямуванням, радіостанцій.  

Аби наша робота була, більшою мірою, різносторонньою у 

форматному плані та багатогранною і вичерпною серед кола сучасних 

радіостанцій, пропонуємо подивитися і на те, як же реалізується дана 

промоція і на тих, досить близьких українцям по вподобаннях й 

інформаційних, музичних запитах,  радіостанціях, які не завжди 

транслюються на вітчизняних теренах (здебільшого їхнє мовлення бере свій 

початок саме з Росії), проте знаходять значну когорту поціновувачів 

безпосередньо в Україні. 

 Отже, наступне, на що ми пропонуємо звернути увагу, якісно 

доповнюючи нашу роботу ‒ це на такі абсолютно протилежні за форматним 

спрямуванням радіостанції, як Trance FM, Radio Classic FM, Радио Джаз, 

Радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap та Радио Прибой. 

 Тепер про кожну радіостанцію конкретніше та детальніше. Радіо 

Транс ФМ, відповідно свого форматного спрямування, “спеціалізується на 

трансляції музичних композицій, котрі подаються у стилі транс. Транс – це 

один із набійльш рейтингових і затребуваних різновидів в електронній 

танцювальній музиці, який знайшов свій розвиток починаючи ще з 90-х років 

минулого століття. 
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Особливістю та неповторністю цього стилю є темп від 128 до 145 

ударів за хвилину. Музичних відрізків, форм та фраз, які мають схильніть 

повторюватись” [79].  

Щодо ж самої внутрішньої промоції радіостанції, то прослуховуючи 

ефір ми не зафіксували значного її різновиду. Специфіка ефіру радіо Транс 

ФМ побудована за принципом цілодобової, плавно-перетікаючої трансляції 

музичних композицій відповідного стилю. На хвилях радіостанції не можна 

почути ні голосів ведучих, ні рекламних блоків, ні випусків новин, ні анонсів, 

ні шоу- та ігрових програм. Також відсутні й конкурси, ефірні промо-акції 

тощо. Та, все ж, ефір радіостанції все одно не позбавлений певної 

внутрішньої промоції про яку ми пропонуємо поговорити далі. 

Першим, що таки привертає увагу, є залучення джинглів. Вони 

зустрічаються у такому вигляді: “Транс ФМ”. Відразу ж варто зауважити, що 

джингли, та як і слогани, подаються в ефір напрочуд рідко. Проте, коли вони 

все ж звучать, то їх можна почути лишень в чоловічому виконанні, інколи на 

відповідному музичному фоні та, переважно, англійською мовою, що, на 

нашу думку, дещо ускладнює розуміння та сприйняття останнього тими 

слухачами, які не знаються на англійській. 

У ефірі також відсутнє й означення частоти мовлення станції. Цього 

немає ні посеред пісень, ніж між музичними композиціями, ну а це, знову ж 

на нашу думку, позбавляє слухача можливості запам’ятати улюблену частоту 

та налаштуватися на неї. Щоправда цьому, в сучасних умовах, не є завадою 

Всесвітня мережа Інтернет, де, безперешкодно, можна відшукати останню.  

Серед запропонованих слоганів ми помітили наступні: “Транс ФМ. 

Слухайте сюди”, “Все, що ти слухаєш ‒ Транс ФМ”, “Ти слухаєш Транс 

ФМ”, “Найкращий нон-стоп транс. Транс ФМ” тощо. Ці всі слогани, звісно 

ж, теж подаються в ефір англійською мовою та у чоловічому виконанні і у 

відповідному музичному оформленні. 

Щодо спецвипусків, то на цій радіостанції вони виглядають дещо не 

звично. Замість нагадувань слухачам певних частин ефіру тут, скоріше, 
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декілька разів на день повторюються блоки музичних композицій або ж 

виступів відомих ді-джеїв. 

Співробітник станції. У якості співробітника станції, на даній хвилі, 

подекуди, виступають самі світові знаменитості транс-музики, які особисто 

сідають за ді-джейський пульт та компонують ефір. 

Отже, підсумовуючи, варто сказати, що порівняно з усіма описаними 

нами раніше радіостанціями, а саме їх внутрішньою промоцією, радіо Транс 

ФМ має значно менше одиниць такої промоції. У чистому вигляді воно 

залучає лише джингли та слогани, дещо своєрідно використовує спецвипуски 

і співробітників станції. Усе решта ‒ лишень музика. 

Далі, наступна радіостанція ‒ Класік ФМ. Прослуховування саме цієї 

радіостанції вразило найбільше, адже саме на її хвилях ми жодного разу не 

зустріли абсолютно ніяких видів внутрішньої промоції. Тільки спокійна 

класична музика, яка теж цілодобово плавно “перетікає” з мелодії на 

мелодію. Однак і така радіостанція, як показала практика, виявляється 

затребуваною. Її прибічники легко можуть знайти її в мережі Інтернет і без 

ідентифікаційних нагадувань про неї, а відсутність промоції компенсується 

улюбленою музикою. І, можливо, саме це виявляється на хвилях радіостанції 

найціннішим: відсутність розмов, промоції, відволікання або концентрації 

уваги на чомусь зайвому, окрім класичної музики. 

 Прослуховуючи ефір наступної радіостанції ‒ радио Джаз, ми мали 

нагоду побачити уже дещо іншу тенденцію у залученні внутрішньої 

промоції, ніж на щойно описаних радіостанціях. Безпосередньо тут ми 

неодноразово чули й джингли, й слогани, й анонси. Ефірна промоція радіо 

Джаз хоча, на наш погляд, і є сучасною та, значною мірою, не повною. 

Залучаються джингли, слогани, анонси та, все ж, практично не чути інших 

доволі важливих компонентів. На цій хвилі дуже часто оголошується частота 

мовлення ну а це, в свою чергу, виділяє її серед інших та гарно ідентифікує в 

ефірі.  
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Новини трапляються рідко та, в основному, висвітлюють події кіно та 

музики і торкаються більш загальних тем. У якості співробітників станції 

виступають ведучі та ді-джеї станції. У цілому, промоція виглядає сучасною, 

легкою, інформативною та не заважає прослуховуванню музичних 

композицій, які в ефірі радіо Джаз займають левову частку. 

Радио Дисней. Хоча на хвилях станції й використовуються у значній 

кількості джингли, та ми не мали нагоди почути оголошення частоти 

мовлення ні між ефірними блоками, ні посеред музичних композицій. Також 

ми не чули й розмов ведучих у ефірі, не було традиційних випусків новин. 

Замість таких новин була, скоріше, презентація нових мультфільмів, коротка 

розповідь про них і оголошення, де і коли їх можна найліпше подивитися.  

Натомість на радіо звучали слогани, анонси програм, ми могли 

помітити й різноманітні номінації конкурсу для слухачів. На її сайті 

натрапляли на безліч шоу та ігрових пропозицій для останніх з елементами 

не звичайних ефірних промо-акцій, як ось подорож до Діснейленду. Якщо ж, 

на останок, говорити про спецвипуски та співробітників станції, то подібних, 

у чистому вигляді, в ефірі ми не мали нагоди помітити. 

Відтак, ватро сказати й те, що прослуховування даної радіостанції, в 

більшій мірі, нагадувало таку собі станцію для юнацтва, ніж для дітей. Це 

можна було помітити і по характеру музичних композицій і по номінаціям, 

які пропонувалися у конкурсі і по манері ведення ведучою випуску новин. 

З огляду на це, для порівняння, пропонуємо коротко ознайомитись з 

тим, як ведеться мовлення і на іншій радіостанції, яку також прийнято 

вважати дитячою. Візьмемо, для наглядності, Детское радио. 

Прослуховуючи ефір саме цієї радіостанції ми можемо з упевненістю 

сказати, що вона спрямовує свою діяльність на маленьких дітей. Це чути і по 

характеру викладу інформації, роз’ясненню ведучими найелементарніх речей 

малечі. Також серед дозвонювачів станції чути голоси малечі. 

Джингли на цій радіостанції дещо відрізняються від попередньої. Ось 

для прикладу: “Детское радио”. На-на-на-на” (даний джингл проспівується 
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дитячими голосами) тощо. Слогани мають такий вигляд: “Когда я заболею и 

пью не вкусные микстуры. Я не грущу. “Детское радио” включу и в окно 

посмотрю. Поднимает настроение, как ягоды или варение ‒ “Детское радио”, 

“Детское радио”, “Детское радио”. Слушаю каждый день”. Слогани також 

подаються у суто дитячому виконанні (як хлопчиками, так і дівчатками), 

розповідаються повільно та весело. 

Якщо говорити про шоу-програми, то тут вони носять таку назву як, 

скажімо, “Витаминные истории” та розповідають про користь різних ягід та 

овочів. Також у якості ігрових та шоу-програм на станції ведучі 

розповідають про різноматні легенди, обігруються для дітей казки. 

Стосовно анонсів. На Детском радио вони виглядають так: “Ура! (звук 

дзвінка). Вторая смена”, “Витаминные истории” (при цьому чути як 

відкушується шматок яблука), “Ежедневно в 19 часов программа “Почта 

детского радио”. Почтальон прочитает вместе с  Вашими рисунками” тощо. 

Отже, як можемо бачити, ефір цієї радіостанції багатий безліччю 

тематичних інтершумів, дитячих композицій, програм, спрямованих не лише 

на дитячі смаки, а й налаштованих на те, щоб чогось навчити, розповісти. 

Джингли, слогани начитуються винятково дитячими голосами. У ефірі, серед 

дозвонювачів, часто чути саме дітей. Дійсно складається враження, що 

мовить дитяча радіостанція, напротивагу радио Дисней. Та, все ж, промоція 

останнього теж виглядає тематичною, здатною зацікавити, веселою та 

неординарною, щоправда в дечому не повною та це зовсім не псує 

прослуховування цієї радіостанції і не погано виокремлює її з-поміж інших. 

Відтак, на черзі наступна радіостанція ‒ Релакс ФМ. Прослуховуючи 

саме цю радіостанцію ми помітили чималу кількість привабливої 

внутрішньої промоції, яка яскраво виділяється та вирізняється. Хоча джингли 

зустрічаються напрочуд рідко та, все ж, повідомляють слухачеві частоту 

мовлення станції аби йому було легше відшукати її з-поміж інших. Станція 

надзвичайно “багата” й яскравими слоганами та не менш вражаючими 

анонсами.  
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Зважаючи на це все абсолютна ставка у внутрішній промоції, на наш 

погляд, робиться саме на них. І хоча в ефірі не можна почути ні голосів 

ведучих, ні новин, шоу-програм, ігрових програм, ефірних промо-акцій, 

конкурсів, спецвипусків та співробітників станції, проте, все ж, дана 

радіостанція неабияк приваблює свого слухача. Привертає увагу 

релаксуючою музикою, приємними та спокійними голосами дикторів, їх 

роздумами в голос у якості слоганів та анонсів. 

 Top 100 Rap. Ефір цієї радіостанції цілковито відповідає її назві. 

Джингли інформативно повідомляють слухачеві про назву станції, слогани ‒ 

про характер її мовлення, анонси ‒ про специфіку. На станції 

використовується лише частина, з усіх можливих, видів промоції. Її 

трансляція скеровується, переважно, у русло прокручування самих музичних 

композицій, які, час від часу, повторюються. Слухачам надається можливість 

додатково ознайомитись з музичними композиціями та зупинившись на 

улюбленій, зробити конкретний вибір на сайті радіостанції. У цілому, 

промоція виглядає легкою, доречною, інформативною та не погано 

ідентифікує саме цю станцію з-поміж усіх можливих.  

  Пропонуємо перейти до завершального етапу аналізу внутрішньої 

промоції заявлених нами радіостанцій, та, на останок, подивитися і на те, як 

же себе презентує у ефірі й така радіостанція як радио Прибой. Зауважмо, 

що ця радіостанція також кардинально відрізняється від усіх попередніх за 

форматом свого мовлення. Безпосередньо це є мовлення у стилі “фолк”, 

тобто розраховане на представників певної національності. Тож радіостанція 

працює так, що скеровує спектр своєї дії на конкретне коло людей, якими є, 

переважно, дагестанці та кавказці. 

 Коротко окресливши суть даної радіостанції, перейдімо й до 

практичної частини роботи. Проаналізувавши її ефір зауважмо, що промоція 

цієї радіостанції також виглядає досить яскравою. Вона насичена великою 

кількістю різноманітних джинглів, слоганів, анонсів програм. При чому на 
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цій радіостанції ми помітили тенденцію зростання кількості ефірної 

промоції, тобто слоганів є більше, ніж джинглів, анонів – ніж слоганів. 

 Щодо анонсів, то вони виглядають досить різнобічними, чимало уваги 

приділяючи анонсам рекламних блоків. От саме ця частина ефірної промоції  

станції, на нашу думку, є найбільш цікавою та неординарною. 

Прослуховуючи ефір безлічі інших радіостанцій, ми не помітили схожої 

тенденції. Практично усюди блоки новин подавались одноманітно, а ось на 

цій радіостанції, аби потішити та привабити слухача, залучаються не лише 

фрагменти з кінофільмів та мультфільмів, є й такі собі анонси-роз’яснення та 

прохання. Іще однією рисою станції є те, що кожен випуск реклами 

закінчується рубрикою “Усміхнись”, ну а це, в принципі, нам уже доводилось  

зустрічати в ефірі деяких інших радіостанцій. Та, разом з тим, це не перестає 

виглядати цікаво, легко та неодноманітно. 

Також привертає увагу до прослуховування саме цієї радіостанції і те, 

що, хоча ми не почули в ефірі назву частоти мовлення та, разом з тим, 

посеред музичних композицій слухачам таки повідомляють яка ж саме 

радіостанція звучить в ефірі. Також звернімо увагу і на те, що подібні 

нагадування, за нашими спостереженнями, не досить часто взагалі 

зустрічаються в ефірі радіостанцій. Поряд з тим, на цій радіохвилі ми 

неодноразово зустрічали ведучих, які вели розмову з слухачами станції.  

Цій радіостанції притаманними є й випуски новин, які з перебивками 

подаються в ефір. Ну а це, в свою чергу, урізноманітнює та насичує його. 

Стосовно ж ігор, шоу-програм, конкурсів, ефірних промо-акцій, 

спецвипусків, то подібних, на жаль, ми не помітили. У ролі співробітників 

станції виступають самі ведучі. 

 Підсумовуючи ефірну промоцію радио Прибой відзначимо, що вона, 

більшою мірою, є колоритною, неодноманітною, легкою, зрозумілою та 

гарно запам’ятовується. Ну а відсутність певних елементів внутрішньої 

промоції суттєво не псує її ефір і це цілковито підтверджується кількістю 



 118 

слухачів різних національностей, котрі постійно телефонують до ефіру, 

називають цю станцію улюбленою та дякують за те, що вона є саме такою. 

 Детальніше приклади внутрішньої промоції окреслених вище 

радіостанцій див. Додаток А. 

Відтак наразі спробуймо дати й загальну оцінку внутрішній промоції 

усіх згаданих нами вище радіостанцій та проаналізуймо її на прикладі 

універсальної для нашої роботи класифікації науковця О. Гояна. Таким 

чином, розпочнімо з джинглів на хвилях українських радіостанцій. 

Джингли. Беручи до уваги саме цю видову одиницю класифікації 

дослідника варто зауважити, що вона, в основному, зустрічається в ефірі 

практично всіх радіостанцій. Головним її принципом є залучення приємного 

музичного фону і спокійних та гарних голосів дикторів радіостанцій. Та, 

разом з тим, подекуди, джингли подаються в ефір радіостанцій і в 

незвичайному для слухача вигляді: весело і протяжно вигукуються, 

промовляються як дитячими, так і підлітковими, дорослими голосами.  

З огляду на це, якщо впритул наблизитись до методики залучення 

джинглів обраними нами для розгляду радіостанціями, то, скажімо, на 

радіостанції Люкс ФМ вони займають чималу частину ефіру. Звучать 

напрочуд часто та використовуються посеред музичних композицій. Тим 

часом коли, задля порівняння, на радіостанції Ера ФМ останні взагалі не 

знаходять собі місця у ефірі. А от якщо говорити про внутрішнє наповнення 

радіостанції Ретро ФМ, то саме для неї характерним є “співіснування” 

джинглів саме зі слоганами.  

Кісс ФМ. Ефір радіостанції Кісс ФМ, на відміну від попередніх 

радіостанцій (Ера ФМ, Ретро ФМ), доволі активно залучає таку видову 

одиницю як джингли. Вони звучать часто і є досить різноманітними. Також 

характерною ознакою цієї радіостанції є і те, що джингли можна почути й під 

час музичних композицій, що, як на нашу думку, надзвичайно гарно 

спрацьовує в контексті презентації радіостанції самої себе та інформування 

слухачів до якої ж саме хвилі вони мали нагоду щойно приєднатися. 
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 Прослуховуючи ефір радіостанції Шансон нами було помічено 

використання нею джинглів теж у змішаному вигляді – разом зі слоганами 

(як і на радіо Ретро ФМ, Хіт ФМ). Проте посеред різновидів джинглів 

зустрічаються й такі, які дуже нагадують заклики. Також характерним для 

ефіру цієї радіостанції є й використання джинглів посеред музичних 

композицій, що споріднює методику побудови ефіру станції з такими ФМ-

хвилями як Люкс ФМ, Кісс ФМ, Хіт ФМ, Русское радио, Наше радіо.      

Стосовно джинглів Авторадіо та радіо РОКС, то на обох станціях вони 

виглядають стриманими. Така ж тенденція є приманною і Транс ФМ, 

Нашому радіо, хоча тут можна час від часу почути оголошення частоти 

мовлення станції. Це не є новиною і для каналу УР2, УР4, радіо Джаз тощо. 

 На станції ж РОКС відсутнім є означення частоти мовлення, що 

відповідає методиці мовлення Русского радио, Шарманки, Ностальжі, 

каналів УР1, УР3, Транс ФМ, радио Дисней, Top 100 Rap.  

Ностальжі. Аналізуючи ефір цієї радіостанції можемо з упевненістю 

констатувати, що він надзвичайно насичений різноманітними джинглами, 

котрі займають левову його частку, що, в дечому, споріднює дану 

радіостанцію з радіо Кісс ФМ, каналами УР1, УР2, радіо Джаз, радио 

Дисней, радио Прибой (не одноманітність цієї станції полягає у тому, що 

джингли наспівуються не лише однією, а й декількома жінками, що можна, 

для прикладу, почути на Люкс ФМ, радіо Хіт ФМ, Шарманці, Нашому радіо, 

Релакс ФМ тощо), Top 100 Rap (саме цю радіостанцію виділяє те, що 

джингли мають можливість поєднуватись з оголошенням сайту станції у 

мережі Інтернет. Саме це особливо вирізняє дану радіостанцію та більше не 

має подібних аналогів на інших каналах мовлення).  

 Джингли на радіо Ностальжі виглядають колоритними, 

неординарними та, що характерно, рідко повторюються. На кожен ефірний 

блок подаються свої, специфічні джингли. Разом з тим, подекуди, 

зустрічаються і такі, які транслюються в ефір й на іншій мові додатково його 

прикрашаючи як от на каналі УР4.  
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УР3. Якщо говорити саме про цей канал мовлення, то відразу ж стає 

помітною подача до ефіру джинглів саме у жіночому виконанні, напротивагу 

каналам УР1 та УР2, де мовлять лишень чоловіки. Якщо ж брати до уваги 

інші радіостанції, то для них це, звичайно ж, не є чимось новим. Джингли у 

жіночому виконанні ми маємо нагоду почути і на таких радіостанціях, як 

Люкс ФМ, Хіт ФМ, Русское радио, Шарманка, Наше радіо тощо. 

Окремо слід зупинитися і на радіо Класик ФМ. Так як радіостанція 

зовсім не залучає до свого ефіру джинглів, а лишень приємну класичну 

музику, то варто зауважити, що вона постає єдиною за своїм наповненням та 

не має подібних прикладів, у плані використання джинглів й іншої промоції, 

в Україні. До слова можемо провести паралелі з радіо Ера ФМ, де джингли 

також не використовують у ефірі. 

На радіостанції ж Реласк ФМ ми мали нагоду стати свідками не дуже 

частого залучення джинглів до ефіру. Та якщо вони траплялися, то звучали 

на приємному музичному фоні, додатково вводились інтершуми. Насправді 

дана радіостанція не є одинокою у подібній манері мовлення. Існують й інші, 

з якими вона дуже схожа: Русское радио, Транс ФМ тощо. 

 Порівнявши залучення джинглів означеними радіостанціями, 

перейдімо й до використання ними слоганів. Знову ж починаючи з ефіру 

радіостанції Люкс ФМ зупинімося на тому, що слоганів на її хвилях є багато. 

Вони виявляються різноманітними і стосуються як блоків новин, так і інших 

частин ефіру. Якщо ж, для порівняння, говорити про залучення слоганів 

радіостанцією Ера ФМ, то якраз тут їх помічено значно менше. 

Чималу кількість слоганів ми мали нагоду почути і на радіостанції Кісс 

ФМ (подаються в ефір не лише українською, а й англійською мовами), Ретро 

ФМ. Особливість саме цієї станції полягає у тому, що хоча їх і багато як, 

скажімо, на радіо Люкс ФМ та вони, напротивагу останній, мають тенденцію 

змінюватись навіть в залежності від пори року. Інколи співзвучні з 

мелодіями, які звучать в ефірі (хітами 70-тих, 80-тих, 90-тих). 
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Шансон. Великою кількістю слоганів має нагоду виділятися й ця 

радіостанція. Порівнюючи з іншими станціями кількість її слоганів в рази 

перевищує решту. Вони є різноманітними, весело співаються у ефірі. Левова 

частка слоганів є характерною і для радіо РОКС ФМ (трансляція цитат зі 

слоганами),  Релакс ФМ (тут ми теж можемо почути і слогани-роздуми), 

радио Прибой (для цієї радіостанції характерними є й інтершуми у слоганах, 

що, в принципі, не погано її ідентифікує. Подаються слогани-заклики, 

слогани-роздуми. Трапляється залучення елементів інших мов у слоганах).  

Чималу кількість слоганів характерно подавати в ефір й радіостанції 

Хіт ФМ (своєрідністю цієї станції є залучення слоганів-роздумів і закликів, 

анекдотичних історій разом зі слоганами), Русского радио (поєднання 

слоганів із анонсами програм, слогани-роздуми. Є і слогани, котрі взагалі 

носять повчальний  характер. Виділяє ж цю радіостанцію з-поміж усіх інших 

саме те, що слогани гармонійно переплітаються з жартівливими блоками, 

мають у собі елементи гумору), радіо Шарманка, каналу УР2, радио Джаз. 

А ось якщо перейти до опису використання слоганів іншою 

радіостанцією – Авторадіо, то саме тут їх трансляція не є особливо 

вираженою, проте зустрічається поєднання з анонсами програм. 

Малочисельними є і слогани Нашого радіо, радио Дисней (тут їм притаманна 

тенденція звучати у виконанні підлітків. Дитячу манеру подачі слоганів у 

ефір ми маємо нагоду чути і на Детском радио), Top 100 Rap. 

Радіо Ностальжі. Для його ефіру ми взагалі відзначили їх не 

характерними, щоправда на офіційному сайті станції таки знайшли декілька 

таких, які є дуже схожими на слогани. У принципі саме цим станція і здалась 

нам не ординарною та не схожою на інші. Не є пріоритетним залучення 

слоганів і на каналі УР1 (щоправда тут дану місію виконують самі ведучі у 

програмах каналу і між блоками програм), УР3. 

УР4. Про слогани цього каналу мовлення можемо сказати, що вони 

зустрічаються в ефірі і лунають навіть частіше за джингли. Подекуди їх 

можна зустріти і на іноземній мові. Це має уже подібні аналоги на радіо Кісс 
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ФМ, цілком відповідає формату мовлення і програмній концепції станції. 

Якщо у першому випадку (для станції Кісс ФМ) ‒ це є додатковий елемент, 

який покликаний просто прикрасити ефір, то для УР4 – це є обов’язкова 

вимога, оскільки тут мовлення ведеться саме на закордонну діаспору.  

Залучення фрагментів англійської мови ми мали нагоду спостерігати і в 

ефірі наступної радіостанції – Транс ФМ. Прослуховуючи ефір станції ми 

помітили не велику кількість слоганів, суто у чоловічому виконанні. 

Таким чином обговоривши та порівнявши джингли і слогани між 

різними українськими, і не тільки, радіостанціями, перейдімо й до 

наступного виду ефірної промоції – анонсів програм.     

Люкс ФМ. Відразу ж хочеться зауважити, що прослуховуючи ефір цієї 

радіостанції нами не було зафіксовано звичних анонсів програм. Вони на 

даній радіостанції дещо трансформуються і нагадують скоріше спецвипуски. 

Якщо ж, для прикладу, говорити про ефір радіостанції Ера ФМ, то тут 

навпаки – анонси транслюються класично і доволі часто.  

Численні приклади застосування анонсів програм нами було помічено і 

на радіостанціях Ретро ФМ, Кісс ФМ, Хіт ФМ, Шансон, Авторадіо. Дві 

останні станції поєднує доволі неординарний  підхід до побудови анонсів. 

Тут можна почути анонси-розповіді, є й анонси з елементами гри самих 

ведучих станції, анонси-заклики та роздуми. Безпосередньо на Авторадіо 

зустрічаються анонси з афористичними фрагментами. Подекуди трапляються 

такі анонси, які повідомлять про те, що можна побачити цікавого у 

програмах певних телеканалів. Останнє виділяє радіостанцію з-поміж інших і 

додає своєрідної неординарності. 

Важливою складовою ефіру є анонси і для радіостанції РОКС (анонси з 

елементами роздумів), Русского радио, Шарманки, Нашого радіо (анонси цієї  

станції виділяються не лише кількістю, а й різноманітністю, неординарністю. 

Поєднує ж цю станцію з іншими залучення до ефіру анонсів-роздумів, 

закликів), радіо Джаз, Релакс ФМ, радіостанції Прибой (кмітливість 

колективу цієї станції полягає саме у незвичайній подачі анонсів рекламних 
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блоків. Тут ми можемо почути фрагменти із мультфільмів і фільмів. Також є 

обігрування рекламних блоків ведучими ефіру. Неординарність анонсів 

програм станції полягає ще й у тому, що є не просто анонси реклами, а 

реклама-заклик чи роздум. Запам’ятовується і рубрика “Усміхнись”, яка 

традиційно обігрується після кожного рекламного блоку). 

 Аналізуючи ефір радіо Ностальжі вважаємо за необхідне зупинитися 

на тому, що саме на цій хвилі нами взагалі не було помічено анонсів програм. 

Це суттєво виділяє дану радіостанцію з-поміж інших. Проте таки було 

зафіксовано не значне залучення анонсів на сайті радіостанції, а це все ж 

дозволяє говорити про своєрідну їх присутність. Не значне залучення анонсів 

до ефірного листа притаманне й станціям Top 100 Rap, радио Дисней. 

 А от якщо зупинитись на Детском радио, то тут ситуація є трохи 

інакшою. На цій хвилі анонси подаються у незвичайній формі. Вони мають 

тенденцію обігруватись у невеличких сценках на таку тематику, яка могла б 

бути цікавою дітям. Разом з тим ще й додаються інтершуми.  

Далі перейдімо і до обговорення присутності анонсів програм у ефірі 

такого багатоканального мовника, як Національної радіокомпанії України. 

УР1. Варто зауважити, що серед проаналізованих нами радіостанцій 

кількість анонсів програм саме на цьому каналі в рази перевищує усі 

можливі. Саме тут ми можемо почути, крім імен ведучих програм і їх гостей, 

ще й імена тих людей, які працюють за звукорежисерським пультом. У 

анонсах маємо нагоду дізнатися і про фрагменти майбутніх ефірів програм з 

залученням інтерв’ю експертів, гостей чи самих журналістів. Це все 

подається під специфічний музичний супровід і носить доволі 

інформативний характер. Ще одним неочікуваним та неординарним 

елементом анонсів програм є й включення до них віршованих частин, що 

додає чималої індивідуальності безпосередньо цьому каналу мовлення.  

Левову частку анонсів програм ми зустріли і на каналі УР2 і якщо 

говорити більш детально, то навіть більшу кількість, ніж на УР1. За 



 124 

принципом роботи станцій Шансон, Авторадіо, радіо РОКС, Нашого радіо  

тут трапляються й заклики у поєднанні з ігровими елементами. 

УР3. Тут кількість анонсів програм переважає усі можливі види ефірної 

промоції, щоправда ця кількість є меншою, ніж на попередньому каналі 

мовлення. Анонси програм не мають усталеного вигляду, подаються як у 

більш короткому, так і в розширеному вигляді, напротивагу усім інших 

радіостанціям, де манера подачі анонсів має певний шаблон.  

Часто звучать анонси і на останньому каналі мовлення – УР4. Їх не 

схожість полягає не у традиційному оголошенні часу та дня тижня, коли 

можна прослухати програму, а у тому, що слухачам поряд з анонсами 

нагадують адресу каналу та номер телефону, за яким можна додзвонитися до 

студії. Таким чином використання анонсів програм виявляється доволі 

затребуваною частиною мовлення Національної радіокомпанії України.  

Щодо радіостанцій Транс ФМ та радіо Класік, то тут взагалі анонсів 

програм не передбачено ефірним часом. 

Продовжуючи далі хід нашого поріняльного аналізу перейдімо і до 

новин у програмній сітці українських радіостанцій. Вважаємо за необхідне 

зазначити, що новини, в основному, є притаманними усім радіостанціям і 

залежать від їхнього форматного спрямування. Ось, скажімо, так як 

радіостанція Люкс ФМ налаштована переважно на розважальний характер 

мовлення, то і новини тут стосуються здебільшого зірок шоу-бізнесу. Про 

новини “Хайтек” (останні технологічні зміни і здобутки), де можна найліпше 

відпочити та повеселитись ми можемо почути і в ефірі радіостанції Кісс ФМ.   

Якщо говорити про більш офіційний варіант новин, то такий можна 

почути на радіостанції Ера ФМ, чотирьох каналах мовлення НРУ (фрагменти 

розповідей журналістів з місця подій, коментарі експертів, короткі інтерв’ю. 

А от на УР3 навіть і новини на культурно-мистецькі теми), радіостанції  

Ретро ФМ, Шансон (щодо цієї станції, то тут можна почути навіть і 

спортивні новини), Хіт ФМ,  Авторадіо. 
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Стосовно Авторадіо хотілося б відмітити, що так як новини 

зустрічаються на цій радіостанції досить часто, то вони мають і доволі 

неординарну манеру подачі у ефір. Серед звичайної добірки актуальних 

новин ми можемо помітити поділ новинних блоків на своєрідні рубрики: 

“Про ДТП”, “Про Авторадіо”, “Про пожежі”, “Про екологію”, “Про нові 

призначення”, “Про політику” тощо. Це все великою мірою дисциплінує ефір 

та вичерпно інформує слухачів стосовно того, про що мовитиметься далі. 

Саме цим радіостанція надзвичайно виділяється з-поміж інших та справляє 

досить позитивнее враження щодо процесу організації випусків новин.   

Цю радіостанцію робить не схожою на інші й добірка “Народних 

новин” (ціни на готелі, відпочинок). Зустрічається й огляд преси. 

Порівнюючи ефір радіостанції з іншими ми подібних аналогів не відшукали. 

Продовжуючи тематику офіційності у подачі новин й рештою 

радіостанцій, то актуальні повідомлення з життя українців та з-закордону ми 

спостерігаємо і на станціях РОКС, Русском радио, Шарманці. На останній ми 

мали нагоду чути і новини на кшталт “Здоровых вестей” (як кинути курити, 

як стежити за своєю фігурою). 

У  традиційному вигляді вони подаються і на радіостанції Наше радіо, 

радіо Джаз (тут поряд зі звичайними новинами можна почути повідомлення 

про світ кіно, музики), радио Прибой.     

Проте з’ясувалось, що новини не завжди є усталеною частиною ефіру 

станцій. Зустрічаються і такі, котрі взагалі їх уникають – це, для прикладу, 

радіо Ностальжі, Транс ФМ, Класік ФМ, Релакс ФМ, Top 100 Rap тощо. 

Дещо не звичайними є новини на радіостанції Дисней. Колектив цієї 

хвилі, враховуючи побажання і смаки своєї слухацької аудиторії, передає 

блок повідомлень, який стосується лише нових мультфільмів тощо.  

Продовжуючи порівняння присутності окремих складових внутрішньої 

промоції у ефірі вітчизняних радіостанцій далі перейдімо і до обговорення 

таких її елементів як шоу-, ігрові програми та конкурси.  
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Загалом, за нашими спостереженнями, дані види промоції не завжди 

знаходять своє місце в ефірній сітці радіостанцій. Проте зустрічаються і такі, 

які активно ними послуговуються. Так, для прикладу, шоу-, ігрові програми і 

конкурси ми помітили, в основному, в ефірі тих радіостанцій, які 

спеціалізуються на розважальній тематиці мовлення – це Люкс ФМ (тут ми 

зустрічаємо неабиякий інтерактив зі слухачами та маємо нагоду виграти 

цінні подарунки), Кісс ФМ (прослуховуючи ефір цієї станції ми натрапили 

щонайменше на такі проекти “Мексиканські канікули” чи “Як потрапити на 

Казантип”. У ефірі також є інтерактив та розігруються цікаві, цінні й 

неординарні подарунки: запрошення на концерти, вечірки тощо), Хіт ФМ, 

Русское радио, Наше радіо (найчастіше маємо нагоду зустріти шоу-програму 

“Бодрячком”. Самі ж ігри й конкурси більш розлого пропонуються на сайті 

радіостанції. Передбачені цінні подарунки) тощо.  

Разом з тим шоу-програми, ігрові програми та конкурси мають нагоду 

залучати й радіостанції Шансон (часто пропонується відгадати пісню і 

отримати подарунок), Авторадіо (серед добірки призів можна виграти навіть 

автомобіль, квитки на актуальні заходи тощо), радіостанція РОКС (ігрові 

програми мають тенденцію переважати над шоу-програмами. Часто в ефірі 

лунає пропозиція писати на офіційний сайт радіостанції та грати 

безпосередньо там), Шарманка (варто сказати, що саме ця радіостанція подає 

шоу-, ігрові програми у не значному вигляді, до кінця не використовуючи їх 

можливостей. Не залучає переваг ранкового прайм-тайму, в основному 

пропонує рубрику “Рубильник” у якості гри. Щодо конкурсів, то вони 

активно зустрічаються на хвилях станції та передбачають подарунки. 

Пропонується залучати свою логіку, вгадувати і домислювати) тощо. 

На усіх щойно перелічених радіостанціях шоу-, ігрові програми, 

конкурси є цікавими, неодноманітними, колоритними та все ж беззаперечним 

лідером у якості, кількості та різноплановості шоу-, ігрових програм і 

конкурсів виступає саме радіостанція Люкс ФМ. Певним чином, в плані 

креативності, неординарними є й конкурси НРУ (каналу УР1). Тут ми 



 127 

можемо зустріти конкурси до різноманітних свят, пропонується надіслати 

власну аматорську радіоп’єсу, різноманітні дитячі роботи, науково -дослідні 

роботи тощо. Для переможців запланованими є й подарунки. Стосовно шоу- 

та ігрових-програм, то вони в основному зустрічаються у вигляді інтерактиву 

зі слухачами. Запрошеними є й гості до студії, ведеться розіграш призів.  

Значно менше але використовує прерогативи конкурсів, шоу-програм 

та ігрових програм й канал УР2. Пропонується, для прикладу, долучитися до 

живого голосування в ефірі за улюблену музичну композицію. Призи 

подекуди трапляються, а подекуди й ні. 

Не багато конкурсів, ігрових програм спостерігається в ефірі каналу 

УР4. Та їх, час від часу, все ж доповнює шоу-програма “Своя правда”, де 

можна подискутувати з гостями студії, послухати фрагменти фільмів чи 

вистав тощо. 

Щодо радіо Дисней, то хоча це й є дитячо-юнацька радіостанція, та 

шоу-програм, ігрових програм в ефірі в “чистому вигляді” практично немає, 

напротивагу конкурсам. В основному вони представлені на самому сайті 

радіостанції, де є перелік подарунків та й зазначається, хто є переможцем.  

Порівнюючи ж ефір радіостанції Дисней з безпосередньо  Детским радио 

можна помітити тенденцію до зростання кількості шоу- й ігрових програм в 

ефірі останньої станції.  

Так, обговоривши присутність шоу-, ігрових програм та конкурсів в 

ефірі українських радіостанцій, слід згадати і про ті радіостанції, які 

практично відмовилися від залучення даних складових промоції до свого 

ефіру – це радіостанція Ера ФМ, Ретро ФМ (хоча час від часу ці види 

промоції подаються станціями до ефіру та вони є на стільки не значними, що 

їх майже не помітно) тощо. 

Разом з тим існують і такі радіостанції, які взагалі, ні в якому вигляді 

не залучають дані види внутрішньої промоції, серед них можемо назвати 

наступні: радіо Ностальжі, канал УР3 (Національна радіокомпанія України), 

Транс ФМ, Класик ФМ, радио Джаз, Релакс ФМ, радио Прибой тощо.    
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Окреме місце хотілося б відвести радіостанції Top 100 Rap. Саме вона 

частково користується прерогативами даних видів промоції. Шоу- та ігрових 

програм нами помічено не було, а ось натяки на конкурси все ж зустрічалися, 

проте вони, в основному, не передбачали подарунків. 

Наступне, про що варто було б поговорити в контекті даних видів 

промоції є використання станціями промо-акцій. Відразу ж зауважмо, що 

означені в ефірі українських радіостанцій були поміченими у дуже не значній 

кількості. Лише радіостанція Люкс ФМ серед когорти станцій залучає цей 

вид промоції до свого ефіру так, як це пропонує дослідник О. Гоян. Подекуди 

у кумедному вигляді їх можна зустріти і на Русском радио (особливо тоді, 

коли самі ведучі станції співають веселих пісень у прямому ефірі). 

Несподівані правила є і в ефірі каналу УР1 (НРУ) тощо.  

Рідко промо-акціями користується Ретро ФМ, Кісс ФМ, Хіт ФМ, 

Авторадіо, радіо РОКС (більше нагадують соціальні ініціативи), радио 

Дисней (переважно промо-акції розміщують саме на сайті станції) тощо.  

  Щодо решти радіостанцій: Ера ФМ, Шансон, Шарманки, Нашого 

радіо, Ностальжі, каналів УР2, УР3, УР4 (НРУ), Транс ФМ, Класик ФМ, 

радио Джаз, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой ‒ в їхньому ефірі промо-

акцій ми не мали нагоди помітити взагалі.   

Спецвипуски. Мають нагоду траплятись в ефірі українських 

радіостанцій, проте не так часто як, скажімо, щойно згадані промо-акції. У 

доволі різноманітному вигляді ми помічали їх в ефірі таких станцій як Люкс 

ФМ (нагадуючи про неординарні та цікаві фрагменти ефіру вони часто 

лунають з радіоприймача впродовж дня), Ера ФМ (скоріше трансформуються 

у анонси передач), Кісс ФМ, Хіт ФМ (включають достатньо інтригуючі та 

яскраві фрагменти програм), Русскому радио (переважно стосуються 

фрагментів ефіру ранкового шоу “Будильники”), Наше радіо (кумедні 

фрагменти ранкового шоу “Бодрячком”), каналі УР1, Транс ФМ (де в якості 

спецвипусків просто повторюються блоки музичних композицій чи виступів 

ді-джеїв) тощо. 
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На останок вважаємо за необхідне згадати і про ті радіостанції, котрі 

взагалі не користуються прерогативами спецвипусків у своїй ефірній 

діяльності – це Ретро ФМ, Шансон, Авторадіо, радіо РОКС (спецвипуски 

заміняються анонсами майбутніх програм), Шарманка, Ностальжі, канали 

УР2, УР3, УР4 (НРУ), Класик ФМ, радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, 

Top 100 Rap, радио Прибой.    

Як бачимо спецвипуски мають тенденцію більше не зустрічатись в 

ефірі українських радіостанцій, ніж зустрічатись.  

Відтак, завершаючи порівняльну характеристику залучення 

українськими радіостанціями різноманітних видів внутрішньої промоції 

вважаємо за необхідне згадати і про таку одиницю внутрішньої промоції як 

співробітник станції. Вдаючись до пошуку цієї одиниці промоції саме у 

розумінні її дослідником О. Гояном ми мали нагоду помітити незначну 

реалізацію прерогатив вказаної складової українськими радіостанціями. 

Переважно у ефірі радіостанцій можна зустріти тільки один її вигляд – це 

залучення ведучих станцій і їх іміджу для формування позитивного 

функціонування радіостанцій. 

Саме в такому ракурсі цей вид промоції використовують здебільшого 

усі з прослуханих нами радіостанцій – це Ера ФМ, Шансон, Хіт ФМ, 

Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио, Шарманка, Наше радіо (інколи у 

якості ведучих виступає гурт “Авіатор”), Ностальжі, радио Джаз (переважно 

лише ведучі та подекуди, дуже рідко, ще й ді-джеї), радио Прибой (в 

основному ведучі ефіру, проте рідко і гості студії).   

І лишень незначна кількість радіостанцій все ж розширює діапазон 

своєї діяльності та залучає співробітників станції у більш широкому 

розумінні, серед них: Люкс ФМ (крім ведучих станції тут часто можна 

почути зірок шоу-бізнесу, які своїм іменем презентують станцію. Часто був 

запрошеним Петро Лістерман, зустрічається Ольга Полякова, Іраклій 

Пірцхалава і багато інших), Ретро ФМ (можемо почути не лише ведучих, а й 

деяких гостей у якості презентерів. Миколу з його випуском погоди), Кісс 
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ФМ (ведучі, відомі ді-джеї, зірки естради: Андрій Джеджула тощо), 

Національна радіокомпанія України (час від часу, крім ведучих, виступають 

відомі діячі, експерти, виконавці), Транс ФМ (подекуди світові знаменитості 

трас-музики).  

Разом з тим трапляються і такі радіостанції, які взагалі не 

використовують цей вид промоції – це Класик ФМ, радио Дисней, Релакс 

ФМ, Top 100 Rap.  

Так, як бачимо, такий вид внутрішньої промоції як співробітник станції  

хоча і зазнає деяких трансформацій та все ж зустрічається в ефірі 

українських радіостанцій в більшій чи меншій мірі. Лишень порівняно не 

значна їх кількість взагалі уникає даної одиниці. 

 Так як кожні з проаналізованих нами у цілому радіостанцій є 

унікальними, то і види їх промоції виявляються специфічними і по-своєму 

неординарними та, в основному, підпорядковані формату мовлення станцій. 

Найбільш активною у плані залучення різноманітних видів промоції 

виявилась радіостанція Люкс ФМ. Далі уже Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, 

Авторадіо, Русское радио.                       

 Дещо менше – Ера ФМ, Національна радіокомпанія України, Ретро 

ФМ, радіо РОКС, Шарманка, Наше радіо, радио Джаз, радио Дисней, Релакс 

ФМ, радио Прибой.   

Практично не використовують різноманітні види промоції – Ностальжі, 

Транс ФМ, Top 100 Rap. 

Зовсім не залучає внутрішню промоцію до ефіру – Класик ФМ.  

 

3.2. Аналіз зовнішньої промоційної діяльності вітчизняних 

радіостанцій 

 

 Проаналізувавши специфіку внутрішньої промоції українських 

радіостанцій, звернімо увагу на те як себе презентують ті ж радіостанції у 
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зовнішній промоційній діяльності. Задля цього, традиційно, вдамося до уже 

згадуваної нами класифікації дослідника О. Гояна. 

Нагадаймо, що серед наявних видів зовнішньої промоції науковець 

виділяє власне такі: сувенірна продукція, організація та інформаційна 

підтримка масових заходів, радіомовлення в Інтернеті, програмна продукція 

станції на компакт-касетах або СD, хіт-паради.  

 Більш детальну інформацію щодо прикладів зовнішньої промоції 

вітчизняних радіостанцій ‒ див. Додаток Б. 

 

3.3. Фокус-групове дослідження щодо настроїв слухацької аудиторії 

до внутрішньої та зовнішньої радіопромоції 

 

Проаналізувавши внутрішню та зовнішню промоцію вітчизняних 

радіостанцій, ми наблизились і до не менш важливої частини нашої роботи ‒ 

інтерпретації настроїв самої ж слухацької аудиторії до вище згаданої 

промоції. І, власне, у цьому нам допоміг наступний етап роботи: фокус-

групове дослідження, теоретичні основи якого ми оглядово зачіпали у 

попередньому розділі нашої розвідки. 

Таким чином, теоретично ознайомившись з усіма можливими 

механізмами проведення фокус-групових досліджень ми, опираючись на 

теоретичний пласт робіт значної кількості науковців та наші особисті знання 

і зусилля, спробували самостійно провести фокус-групове дослідження та 

безпосередньо долучитися до практичного боку сприйняттєвого апарату тієї  

аудиторії, на яку власне й розрахована такого роду промоція. 

З огляду на це слід зазначити і те, що саме фокус-групове дослідження 

означеного явища нами було обране не випадково. Так як хід фокус -

групового дослідження передбачає у своєму арсеналі проведення 

експерименту, то перед нами відкрився значно ширший науковий діапазон, 

ніж той, який вміщує у собі звичайний процес анкетування. Хоча й від 
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останнього ми, звісно ж, у своїй роботі не відмовились та спробували 

гармонійно і максимально об’ємно залучити. 

Проте, перш-ніж перейти до реалізації експериментального боку 

нашого фокус-групового дослідження, ми спробували з’ясувати, що ж 

розуміється під самим поняттям “експерименту”. Власне у цьому нам 

надзвичайно допомогла добірка наукових праць дослідниці О. Порфімович, 

яка уже тривалий час активно вивчає, розробляє та впроваджує у життя 

специфіку фокус-групових досліджень, котрі базуються не лише на 

теоретичних, а й на практичних моментах експерименту як такого. Таким 

чином, ґрунтовно вивчаючи її роботи як, скажімо, “Політична комунікація в 

телевізійному форматі як чинник психологічної аддикції (теоретичний та 

експериментальний підходи)”, “Кримінальна журналістика: 

експериментальні підходи з вивчення впливу медіанасильства на аудиторію 

ЗМІ” нами було з’ясовано, що “експеримент – це метод вивчення, який 

полягає у викликанні визначеного явища (чи його зміну) в штучно створених 

(лабораторних) умовах з метою дослідження і з'ясування процесу його 

розвитку” [80, 8].    

Разом з тим він “на сьогоднішній день є найбільш репрезентативним 

методом вивчення. Найчастіше полягає в тому, що представники фокус-

групи дивляться, слухають або читають певні види медіапродукції”, після 

чого демонструють своє власне ставлення до почутого чи побаченого [81, 2].   

Так, збагнувши суть методу і перш ніж перейти до проведення самого 

експериментального процесу нами було виокремлено спершу мету, ну а 

потім уже гіпотезу нашого дослідження, яку, власне, і необхідно було 

довести.  

Так, мета нашого фокус-групового дослідження виглядала таким 

чином ‒ з’ясувати які у реципієнтів ( у нашому випадку слухачів) настрої до 

ефірної та позаефірної промоції вітчизняних радіостанцій.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Натомість же гіпотезою дослідження стало припущення, що 

реципієнти позитивніше сприймають більш яскраву та повну промоцію 

вітчизняних радіостанцій. 

Відтак, аби впритул підійти до нашого експериментального 

дослідження і на практиці дослідити міру вірогідності висунутої нами 

гіпотези, спершу було розроблено сценарій дослідження. 

Для більш якісного та багатогранного процесу дослідження настроїв 

слухацької аудиторії до різних видів промоції нами було відібрано та 

сформованого дві фокус-групи з представниками різного вікового рівня. 

Перша фокус-група включала десять чоловік різної статі віком від 13 і до 30 

років. Друга ж – також десять чоловік різної статі, проте уже іншої вікової 

категорії: від 30 і до 60 років. Саме такий діапазон учасників фокус -

групового дослідження дозволив нам максимально повно та ґрунтовно 

підійти до процесу висвітлення настроїв кардинально протилежних за віком 

людей до однакового за своїм характером явища. 

Разом з тим, відібрані для фокус-групового дослідження учасники були 

представниками різних соціальних груп. Якщо це молодь, то навчалась вона 

в різних навчальних закладах абсолютно різного рівня і спрямування, якщо 

та частина молоді, яка вже закінчила навчання, то це були представники 

різного роду професій. Разом з тим, до експерименту були залучені люди й 

без постійного місця роботи, а також ті, які не мають його взагалі.  

Таким чином ми не уникнули й думки тих учасників експерименту, які 

є представниками більш старшого покоління. При чому й тут нам зустрілись 

люди, які проводять переважну частину свого часу вдома, а також такі, які не 

відмовляються від своєї роботи і на пенсії. 

Однак, враховуючи усе вище зазначене, обов’язковою умовою нашого 

експерименту було й те, що учасники обох фокус-груп мали зібратися для 

проведення дослідження саме увечері і це мав бути вечір понеділка.  Саме в 

цьому полягав наш експериментальний замисел, який зумовлювався тим, що 

саме ввечері люди найбільше втомлені після важкого робочого дня і 
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особливо, якщо це є перший день тижня – понеділок (найбільш адаптативно 

складний після вихідних днів). Саме такий психологічний стан людей мав 

допомогти нам зрозуміти на скільки якісна, приваблива, колоритна та 

багатогранна промоція здатна змінити настрій реципієнтів. 

Також чималою мірою нам допоміг і той факт, що серед запрошених 

були і такі люди, які мали, на той час, проблеми зі здоров’ям, не вирішені 

питання на роботі (в навчальному закладі) або ж у сім’ї, що теж пригнічувало 

їх загальний емоційний стан. 

Відтак, як і було задумано, ввечері першого дня тижня нами була 

зібрана перша група людей (10 чоловік) віком від 13 і до 30 років у 

приміщенні закритого типу. Ці люди були абсолютно між собою не 

знайомими і тому, аби дисциплінувати і скорегувати процес фокус-групового 

дослідження у правильному руслі, їм був представлений досвідчений 

модератор – журналіст, який уже мав досвід подібних досліджень. 

Під час знайомства з модератором процесу присутнім було 

запропоновано скуштувати кави та, у невимушеній атмосфері, ознайомитись 

з метою дослідження (гіпотеза, звичайно ж, залишалась прихованою від 

аудиторії). Опісля, їх було введено в сам курс справи: роз’яснено, що дане 

дослідження не забере багато їхнього часу, повідомлено, що саме їх думка є 

найбільш цінною та цікавою для організаторів дослідження та запрошено, на 

анонімних умовах, перейти до самого процесу дослідження.  

Після того, як нами було отримано схвальну відповідь реципієнтів їх, 

аби уникнути активного обговорення далі почутого або побаченого, було 

розсаджено окремо одне від одного на певній відстані. 

Так як гіпотеза нашого дослідження передбачала припущення значно 

кращого ставлення реципієнтів до зовнішньої і внутрішньої промоції більш 

яскравого і повного характеру, ми відразу ж перейшли до її апробації шляхом 

експерименту. 

 Варто зазначити, що у процесі фокус-групового дослідження нами 

чотири рази був задіяний експериментальний метод. Саме такий підхід до 
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фокус-групового дослідження був зумовлений фіксацією поступової зміни 

емоційно-сприйняттєвого стану реципієнтів шляхом прослуховування та 

перегляду різного роду промоції. Пропонуємо зупинитися на цьому більш 

конкретно та обговорити детальніше.  

Спершу, в рамках першого етапу експерименту, в приміщення, де 

знаходились реципієнти модератором зустрічі було винесено повітряні 

кульки білого та чорного кольору. Після цього, учасникам було 

запропоновано обрати кульку власне такого кольору, яка б ліпше 

характеризувала той настрій, у якому вони саме зараз перебували.  

Як виявилось на першому етапі експерименту – учасники, у переважній 

своїй більшості, віддали перевагу кулькам безпосередньо чорного кольору. 

Саме такий хід дослідження підтверджував негативну налаштованість 

респондентів та правильність організації самого процесу дослідження.  

Зрештою, учасникам було запропоновано повернути назад кульки та 

гуртом зосередитись на черговому щаблі роботи – прослухуванні прикладів 

ефірної промоції. Так, спершу, задля майбутньої багатогранності та 

прозорості наступного (другого) етапу експерименту, присутнім було 

ввімкнено приклади внутрішньої промоції більш скутого характеру. До цієї 

промоції ввійшли такі види як джингл, слоган, анонси передач, спецвипуски 

та співробітники станції. Дані види промоції були запозичені з ефірів вище 

досліджуваних нами  вітчизняних радіостанцій. Вони не вирізнялись 

особливою колоритністю, креативністю та носили спрощений характер.  

Так, для прикладу, якщо це були джингли, то вони звучали наступним 

чином: “Русское радио”, “Шарманка”, “Радіо Шарманка”, “Наше радіо”, 

“Транс ФМ”, “Українське радіо”, “Релакс ФМ”, “Топ 100 Реп” тощо. 

Якщо траслювалися слогани, то такого характеру: “Все буде по-

нашому”, “Транс ФМ. Слухайте сюди”, “Все, що ти слухаєш – Транс ФМ”, 

“Все цвета джаза. 81 и 1 ФМ”, “Успешные люди предпочитают джаз”, 

“Любимая музыка “Дисней”. Радио “Дисней”, “100 лучших треков на Топ 

100 Реп ру”, “Лучшие треки прошлых лет на радио “Топ 100 Реп” тощо.  
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Анонси ж наводилися у наступному вигляді: “Легенда джаза” на 81 и 1 

ФМ”, “Реклама на радио “Джаз” на 81 и 1 ФМ”, “Время блюза” на радио 

“Джаз”, “Блюзтайм”, “Легенды джаза”, “С 9 до 21 часа по Екатеренбургу 

слушайте в эфире 100 лучших треков. С 21 до 9 – лучшие треки прошлых 

лет” тощо. 

Власне, після завершення прослуховування аудіального блоку 

дослідження ми, як і раніше, не надаючи присутнім можливості та часу на 

обговорення продовжили хід нашої роботи та запропонували ознайомитись 

їм і з прикладами зовнішньої промоції радіостанцій, які також входять до 

категорії емоційно скутої. Задля цього усім учасникам були роздані 

фотографії з логотипами радіостанцій. Серед запропонованих наведемо 

кілька (див. стор. 356 Додатку В). 

На цьому, звичайно ж, наші світлини далеко не обмежилися. 

Респондентам було надано можливість ознайомитись з чималою кількістю 

світлин та дійти, в наслідок цього, певної думки про них.  

Зрештою, після того як учасники повернули назад фотографії та 

подумки зібралися з почутим і побаченим, ми запропонували пройти їм уже 

другий етап нашого експерименту, який хоча цілком і продублював перший 

та, зрештою, носив уже інший характер. Так, учасникам було знову винесено 

ті ж самі повітряні кульки чорного та білого кольору та надано можливість 

повторно обрати ту, яка найбільше відповідала б їх емоційним вподобанням 

після прослуховування та перегляду відповідної радіопромоції.   

Як і потрібно було довести ‒ присутні й на цей раз, у переважній 

більшості, знову повернулися до свого попереднього вибору. Лишень 2 

людини (жінка 24 років та дівчина 17 років) змінили свою кульку на користь 

білої. Власне такий хід експерименту дав нам можливість стверджувати, що 

внутрішня та зовнішня промоція, яка мало користується прерогативами 

емоційності, щирості, відкритості своєї промоційної кампанії, а також є 

класичною за побудовою та не включає елементів несподіваності, “розмови” 

й гри зі своїм слухачем (це стосовно внутрішньої промоції радіостанцій) і 
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така, яка вміщує переважно темні, пригнічуючі відтінки та мало залучає 

креативний підхід ‒ сприймається нейтрально і без особливого емоційного 

підтексту. 

Отже, другий етап експерименту надав нам можливість стверджувати, 

що із-за не численної та скутої подачі різних видів промоції настрої 

реципієнтів до неї залишились на рівні “споживацьких”. Це засвідчило те, що 

їх емоційний стан в основному лишився незмінним.   

Після проходження другого етапу експерименту ми вирішили особисто 

поцікавитись думкою учасників стосовно раніше продемонстрованого та 

запропонували їм тет-а-тет відвідати окрему кімнату, де й розпочали 

обговорення спершу почутого, ну а потім – побаченого. 

Так, з-поміж поставлених нами запитань були такого характеру (ось 

деякі з них): Що учасники думають стосовно почутих джинглів? (дати два-

три означення); Як вони могли б охарактеризувати слогани і анонси передач? 

(дати два-три означення кожному виду); Що їм сподобалось і що не 

сподобалось в запропонованих логотипах станцій?; Що хотілося б змінити 

або додати? тощо. 

Власне обговоривши добірку підготовлених нами раніше у сценарії 

дослідження питань ми стали свідками такого ставлення опитаних до 

промоції: абсолютно усі учасники зійшлися на тому, що почута ними 

внутрішня промоція є більшою мірою стандартизованою, такою, яка 

напрочуд часто зустрічається в ефірі багатьох радіостанцій та не “зачіпає” за 

живе. Джингли, переважно, були охарактеризовані такими словами: “сухі”, 

звичайні, такі, як і всі тощо Серед кола опитаних були і ті, які стверджували, 

що вони: нормальні, не обтяжливі за змістом, легко запам’ятовуванні тощо.  

Стосовно слоганів і анонсів лунали також досить схожі, як і з 

джинглами, висловлювання: короткі, проте влучні, інформативні, мало 

креативні, нудні тощо. 

Обговорюючи запропоновані логотипи радіостанцій реципієнтам 

здалось, що вони трохи похмурі. Особливо це стосувалось тих логотипів, які 
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були побудовані на чорно-білих тонах. За логотипи НРУ, загалом, 

висловлювались утішно, присутнім сподобалась їхня кольорова гамма та, на 

їх думку, не завадило б туди додати іще чогось більш емоційного. Хоча 

зустрілися і такі, яких абсолютно усе влаштувало у запропонованих 

логотипах. Чорно-білий фон вони назвали класичним, таким, який не 

переобтяжує і також приваблює своєю ненав’язливістю.  

Проте абсолютно усі зійшлися на тому, що таки до продемонстрованої 

їм промоції не завадило б додати більше креативу, яскравих кольорів, 

помістити щось кумедне або ж таке, що може викликати приємні спогади чи 

почуття. Приміром філіжанку кави, гарного і усміхненого чоловіка (така 

відповідь фіксувалась від дівчат та молодих жінок), певні музичні 

інструменти (забажали бачити чоловіки) тощо. Ну а внутрішній промоції, 

місцями, бути більш веселою та задиркуватою. 

Натомість, опитавши усіх присутніх, ми запропонували їм трохи 

відволіктись від побаченого і почутого та перепочити. Задля цього запросили 

їх знову скуштувати кави. 

 Після незначного перепочинку, ми продовжили своє дослідження. Як 

уже було заведено раніше, запропонували учасникам зайняти свої місця 

подалі одне від одного та знову долучитися до прослуховування внутрішньої 

промоції вітчизняних радіостанцій, щоправда уже іншого тематичного і 

емоційного наповнення. На цей раз ми навели добірку промоції, яка була 

значно колоритнішою та привабливішою за попередню, однак реципієнтів 

про це ми, звичайно ж, не попередили. Ми створили їм умови для того, щоб 

вони самостійно знайшли для себе таке означення. 

Так, серед запропонованої ефірної промоції українських радіостанцій 

ми продемонстрували наступну (ось декілька прикладів такої): якщо це були 

джингли, то вони виглядали таким чином ‒ (Фрагмент ефіру радіостанції 

Ностальжі) “Ностальжи, Ностальжи, Ностальжи”, “Ностальжи”, “Ностальжи 

(повільно), Ностальжи, Ностальжи, Ностальжи (більш швидко)”, “Вы 

слушаете радио Ностальжи”, “Ностальжи. Ностальжи. У-у-у-у-у. 



 139 

Ностальжи”, “Пе-пе, пе-пе-ре-пе-ре-пе-пе. Радио Ностальжи”, “Хоп. (крикнув 

чоловік). Ностальжи (проспівали жінки)”, “Но-ста-льжи”, “Ностальжи ФМ”, 

“Ностальжи. (при цьому були залученими до джинглу і фрагменти 

відповідних пісень)” тощо.  

На часі увімкнули й фрагмент ефіру радио Дисней: “Радио “Дисней”, 

“А-а-а-а-а-а. Радио “Дисней” або так “А-а-а-а-а. “Дисней”. Радио “Дисней”, 

“У-а-а-а-а. У-а-а-а-а. “Дисней”. Радио “Дисней”, “Дисней”. Радио “Дисней”, 

“У-у-у-у-у-у-у. Радио “Дисней”, “Па-па-па-пап. Радио “Дисней”. О-о-о. Радио 

“Дисней”, “О. О-о-о. О. О-о-о. Радио “Дисней”, “Радио “Дисней”. Радио 

“Дисней”. Радио “Дисней”, “Дисней”. О-о-о. О-о-о. О-о-о-о-о-о-о. Радио 

“Дисней”, “О-о-о-о-о. Радио “Дисней”. “Дисней”. О-о-о-о-о-о. Радио 

“Дисней”, “Те-те-те-те-те-р-р-ре-ре-ре-те-те-те-те-те-те-те-те-те-ре-ре-ре-ре. 

Радио “Дисней” тощо. 

Фрагмент ефіру радіо Кісс ФМ: “Кісс ФМ, Кісс ФМ, Кісс ФМ”, “Кісс. 

Кісс. Кісс ФМ” тощо.  

Фрагмент ефіру радіостанції Авторадіо:  “Авторадіо  ‒ тримайся 

улюбленої хвилі”, “102 і 1 ФМ ‒ Автохвиля”, “День з Авторадіо. Тримайся з 

улюбленою хвилею”, “Автохвиля ‒ 102 і 1 ФМ”, “Авторадіо. Авторадіо. 

Авторадіо ‒ перше автомобільне радіо”, “Авторадіо. Україна. Авторадіо ‒ 

перше автомобільне радіо” тощо. 

Слід зазначити, що під час прослуховування даних джинглів аудиторія 

значно оживилася, на її обличчях з’явилась поки що не значна, проте таки 

усмішка. Складалось враження, що їй подобалось те, що вона чула.  

Знайшлись і такі учасники фокус-групового дослідження, які, зовсім не 

приховуючи свого задоволення, почали активно підспівувати не хитрі 

мотиви. Це, переважно, стосувалось присутніх у залі підлітків. Аудиторія 

ближче тридцяти років намагалась спочатку стримуватись, однак коли ми 

перейшли до прослуховування слоганів – зовсім оживилась та активніше 

підтримала своїх молодших колег. 
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Отже, слогани. Серед тих, які ми на цей раз використали у ході свого 

дослідження були такі (декілька прикладів з них). Фрагмент ефіру 

радіостанції Релакс ФМ:  “Вечерний бриз на спокойной волне. “Релакс”. 

“Релакс”, “Вечерний бриз. Музыка для спокойного вечера”, “Вечерний бриз. 

Самое спокойное место в эфире”, “Вечерний бриз. Музыка с видом на 

океан”, “Релакс ФМ. Легко слушать ‒ легче жить”, “Вечерний бриз. Чистота 

и прозрачность в каждом звуке”, “Вы слушаете “Релакс настроение”. 

Идеальный саундтрек Вашего дня”, “Вы слушаете “Релакс настроение”. 

Музыка, под которую будни становятся похожими на уикенд”, “На Релакс 

волне время счастливого настроения. Осторожно! Вызывает привыкание и 

счастливую улыбку”, “Релакс настроение”. Самый приятный способ 

отвлечься от суеты и помечтать о чем‒то хорошем”, “Релакс настроение”. 

Еще один повод почувствовать себя счастливым”, “Релакс-кафе”. Так просто 

войти во вкус”, “Релакс ФМ. Кое что на десерт”, “Спокойная волна минута за 

минутой на Релакс ФМ. Движение без суеты. Дорога домой на спокойной 

волне”, “Релакс ФМ. Движение без суеты. Киллометры спокойной музыки”, 

“Дорога ‒ больше не пустая трата времени. Это время релакса”, “Движение 

без суеты. Приятные эмоции по дороге домой”, “Вечерний бриз. Снимает 

напряжение и пробуждает желание”, “Релакс ФМ. Сопровождает лучшие 

моменты Вашей жизни и таких моментов будет больше” тощо. 

Власне трохи відволічемось і зауважемо, що відразу ж після трансляції 

слоганів щойно наведеної радіостанції, реципієнти розслабились практично 

повністю. Складалось враження, що їх втома, роздратованість і проблеми 

почали відходити на другий план. Ми помітили і таких, які просто 

заплющили очі і з релаксуючим виразом обличчя ніби як “пливли” за течією 

напрочуд спокійних і приємних роздумів ведучого станції. Таким чином, 

відзначивши для себе суттєве покращення настрою учасників, ми 

продовжили далі. 

Фрагмент ефіру радіостанції Шансон: “Это же Шансон ‒ кричали 

люди. Этот телефон мы не забудем”, “В любую погоду, в любое время года ‒ 
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радио Шансон”, “Радио Шансон ‒ все пройдет, останется лишь музыка”, 

“Хорошие песни только для Вас. Радио Шансон”, “Только, только, только 

для Вас. Радио Шансон”, “Опять с утра тебе неймется. Ты раздражен. Но все 

пройдет, все обойдется. Послушай радио Шансон”, “Все у Вас получится. 

Если с Вами радио Шансон”, “В эфире ‒ Шансон”, “В радости, в печали и в 

надежде. Зимой, осенью и весной ‒ радио Шансон”, “Радио Шансон ‒ 

хорошее радио”, “Ну не терзай гитару понапрасну, не пришпоривай коня. Ты 

лучше закажи себе рекламу на радио Шансон”, “Когда грустит о чем-то 

саксофон, мы вспоминаем о былом. Для тех, кто в музыку влюблен в эфире ‒ 

радио Шансон”, “И в любое время суток мы готовы, кроме шуток, слушать 

радио Шансон” тощо. 

Прослуховуючи слогани саме цієї радіостанції присутні вже без будь-

якого приховування своїх емоцій гуртом підспівували доволі знайомі їм 

слова. Звичайно ж були і такі учасники, які не забажали вокально долучатися 

до компанії, та вони залишилися у суттєвій меншості. Особливо ж яскраво 

демонстрували своє задоволення підлітки. 

Фрагмент ефіру радіостанції Русское радио: “Русское радио. Всё будет 

хорошо. Киев – Русское радио. Украина”, “Весна. Русское радио. Всё будет 

хорошо”, “Вы слушаете Русское радио, всё будет хорошо”, “Всё будет 

хорошо. Русское радио. Всё будет хорошо”, “А у нас опять весна. А у Вас? 

Русское радио. Всё будет хорошо”, “Русское радио. Украина. Мы лучшие”, 

“Хорошего дня. Хорошего дня. Доброе утро для тебя и меня. Русское радио”, 

“Летит пень в весенний день. И день хорош будет. Русское радио - весна” 

тощо. 

Також нами були наведені і слогани-роздуми: “Вот весной все 

распускается – листья, цветы, мужские руки. Природа берет свое. Русское 

радио. Все будет хорошо”, “Птицы поют – заслушаешся. Девчонки идут – 

засмотрешся. Да ведь весна. Все будет хорошо. Русское радио” тощо. 

Фрагмент ефіру радіостанції Шарманка: “Запускай Шарманку”, 

“Шарманка, задай ритм”, “Мы задаем ритм большого города. Шарманка”, 
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“Шарманка. Самый лучший день”, “Шарманка. Чумаданное настроение”, 

“Пою с Шарманкою. Те-те-ре-те-те-ре”, “Не перемикайтесь. Ми завжди в 

центрі новин”, “Стук сердец слушай. На Шарманке слушай есть стук 

сердец”, “Здоровые вести. С нами весело. Радио Шарманка”, “Той песни 

мотив знает Шарманочка”, “Это ли не чудо. Будто ниоткуда. Включай 

Шарманку и слушай. Шарманка”, “Ту-ту-ру-ту. На своей волне. На 

Шарманке”, “Только лучшая музыка. Ты слушаешь радио Шарманка”, 

“Сделай громче. Шарманочка”, “С нами веселей. Шарманка”, “Шарманка. 

Включи погромче!”, “Музыки льется каждый звук. Будто бы влюбленного 

сердца стук. Шарманочка”, “С нами всегда празник! Шарманка” тощо.  

Ми не будемо далі продовжувати добірку різноманітних слоганів 

українських радіостанцій. Ось тільки звернімо увагу на те, що лишень 

спостерігаючи за реакцією присутніх, ми уже починали знаходити 

підтвердження висунутої нами гіпотези стосовно того, що реципієнти 

позитивніше сприймають більш яскраву та повну промоцію, ніж скуту та 

консервативну. 

На черзі подамо реакцію учасників фокус-груп і на наведені нами далі 

анонси програм вітчизняних радіостанцій (деякі приклади з них). Фрагмент 

ефіру радіостанції Авторадіо: “Нам з Вами по  дорозі. Стань свідком 

футбольних новин у програмі “Тайм”, “Пошел в штрафную, удар, гол… Усі 

футбольні новини у програмі “Тайм”, “Хто вболіва за футбол щодня на 

Авторадіо програма “За футбол”, “Все про примхи погоди після випуску 

новин”, “Музыка, которую ты любишь. Песни, что ты знаешь. Чувства, что 

ты ценишь. Песни с вечера и до полуночи. Дискотека 80-х в субботу и 

воскресенье. Живи в ритме диско”, “Піт-стоп на Авторадіо. Заправся призами 

і подарунками”, “Дивись у майбутнє впевнено. Візьми за правило жити, 

грати безпечно. Щоранку, по буднях, о 7 годині. Грай на Авторадіо 

безпечно”, “Дивись у майбутнє впевнено. Зроби життя безпечним. Живи, 

їздь, грай безпечно. Безпечна гра на Авторадіо. Зроби кожен день 

безпечним”. 
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Разом з добіркою таких анонсів радіостанції Авторадіо, ми 

продемонстрували учасникам і наступні: “Афоризми як бджола – у них 

солодкий мед та вони гострі, ядовиті як жало. Розумні вислови на Авторадіо 

у “Скарбничці розумностей”. Після цього, приємним жіночим голосом 

промовлялися наступні речі: “Життя вдалося, коли Ви заробляєте більше 

свого юриста та стоматолога. Лише в старості розумієш, якими правильними 

були помилки молодості. Дітей приносить лелека, а барабанщиків – дятел… 

“Скарбничка розумностей” на Авторадіо. Щодня нові ідеї” тощо.  

Надаючи ось саме цей, останній блок анонсів, ми помітили, що 

реципієнти зацікавлено принишкли, вони уважно вслуховувалися в 

афоризми, а деякі й швиденько собі занотовували. Власне це говорило нам 

про те, що залучення радіостанціями афоризмів до блоку анонсів програм 

насправді справляє гарне враження на слухачів, приваблює їх увагу та 

спонукає замислитись над своїми життєвими справами.   

Наступним ми навели фрагмент ефіру радіостанції Наше радіо та 

запропонували послухати такі анонси програм: “Далее “Наши полчаса”. 

Музыка и никакой рекламы. Наше радио!”, “А тепер “Наши полчаса”. 

Музыка и никакой рекламы”, “Каждый час “Наши полчаса”. Музыка и 

никакой рекламы”, “Здесь и сейчас. Нинакой рекламы. Наше радио”, “Наши 

полчаса” на Нашем радио. Любимые песни на Нашем радио”, “Уже сейчас 

“Наши полчаса”. Музыка и никакой рекламы”, “Сейчас в эфире “Наши 

полчаса”. Никакой рекламы. Только музыка. Наше радио”, “Наша погода на 

Нашому радіо”, “Наше радіо. Погода”, “Хто ще може так любити, кохати 

Україну? Хто ще так милується нашими містами? Хіт-парад “Знай наших” по 

суботах. Наші ведучі ‒ гурт “Авіатор”. Голосуй на сайті і все буде по-

нашому. Любіть, кохайте, знайте!” і т.д. 

З огляду на це, ми спробували навести реципієнтам і наступний блок 

анонсів радіостанції, який носив гумористичний відтінок. Ось деякі з них: 

“Рита и Маргарита сразу на Нашем радио после рекламы”, “Рита. Ну, а чë. 
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Рита. Ха. И Маргарита. На Нашем радио”, “Рита и Маргарита на Нашем 

радио” тощо. 

“Ріта, а знаєш, що мені потрібно. – Що? – Ну як, що – уход і вніманіє. – 

Аааа, ну тоді вніманіє, я ухожу!”, “Рита, ты что, куришь? – Ну, да! – А 

сколько времени? – Полдевятого”, “Рита, а ты знаєш, кто такие синоптики? –  

Ну, маленькие синопты! Ха-ха-ха”, “Рита, привет. А будеш чаю? А есть что-

то покрекче? – Ну, вот. Орехи. Ха-ха-ха”, “Вільна каса! – Мне, молодой 

человек картошку фри, булочку, колу… - Маргарита! – А? – А лепосакцию 

тебе тоже включить в счëт? Ха-ха-ха”, “Маргарита, все, я теперь реальная 

киевлянка. Я себе айфон купила. – А не комплексуешь, что телефон умнее 

хазяйки? Ха-ха-ха” тощо.   

Знову пропонуємо зупинитися та обговорити й щойно 

продемонстрований анонс. Так як він був поданий у гумористичному, 

веселому вигляді учасники дослідження просто не змогли лишитися 

байдужими і до нього. Багато хто усміхався, зацікавлено переглядався один з 

одним та відверто демонстрував своє задоволення. Власне й це нам у котрий 

раз доводило, що емоційний стан респондентів стає дедалі і дедалі кращим, 

ну а причиною цього, без сумнівів, стали колоритні приклади внутрішньої 

промоції радіостанцій. 

Після цього нами було ще наведено безліч прикладів анонсів й інших 

радіостанцій, серед них фігурувало й радіо Релакс ФМ: “Приглашаем Вас 

послушать “Вечерний бриз”. В этом часе музыка, которая позволяет снять 

усталость. Музыка, которая поможет сделать вечер особенным. Отдыхайте 

на волне “Релакс ФМ”, “Класика релакса” (при цьому подається фрагмент 

гри на піаніно), “Релакс-кафе”. В музыкальном наполнении этого часа Вы 

услышите музику для отдыха на протяжении рабочего дня. И кое что на 

десерт. “Реласк-кафе” ‒ музыка со вкусом”, “Вы слушаете “Релакс-кафе”. 

Все, что делает Ваш перерыв таким приятным!”, “Для тех, кто хотел бы 

провести рабочий день со вкусом ‒ “Релакс-кафе” на спокойной волне”, 

“Релакс ФМ”. В музыкальном меню этого часа Вы услышите музыку со 
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вкусом для приятных встреч. Музыка для отдыха среди рабочего дня и кое 

что на десерт”, “Следующий трек на спокойной волне словно создан для 

приятных воспоминаний”, “Вы слушаете “Релакс ФМ”. Следующий трек для 

тех, кто в пути”, “Когда вечер рисует на небе первые звезды, а в чашке 

дымится теплый чай. В эфире “Вечерний бриз”. Настройтесь на 8 вечера на 

радио “Релакс” и Вы услышите “Вечерний бриз”. Растворитесь в теплом 

дыхании вечера”, “Релакс погода”, “Предлогаем послушать “Вечерний бриз”. 

В этом часе музыка, котрая позволит снять усталость (музичний фрагмент). 

Музыка, которая сделает вечер особенным. Отдыхайте на волне “Релакс ФМ” 

тощо.    

Крім цього, у силу того, що ми запропонували учасникам прослухати 

ефірну промоцію радіостанцій більш різнобічного, повного характеру, то, на 

цей раз, надали їм можливість ознайомитись і з деякими спецвипусками, дали 

прослухати приклади участі у роботі радіостанцій й тих співробітників, до 

числа яких входять не лише ведучі і т.д. 

Отже, ознайомивши учасників наукового заходу з аудіоваріантами 

різних видів внутрішньої промоції описаних нами вище станцій, ми, на черзі, 

перейшли і до практичного дослідження настроїв цих же реципієнтів і до 

прикладів зовнішньої промоції радіостанцій. Задля цього, кожному, як і 

попереднього разу, були надані світлини різноманітних логотипів станцій. 

Пропонуємо і Вам поглянути на деякі з них (див. стор. 361 Додатку В).  

Разом з тим, ми спробували надати можливість подивитися та 

порівняти приклади зовнішньої промоції одних і тих же радіостанцій, на 

кштал (див. стор. 365 Дотатку В). 

Надавши час присутнім на роздуми, трохи згодом, ми запропонували 

повернути картки, продемонстрували їм ще й приклади сувенірної продукції 

та організували третій етап експерименту: знову винесли уже доволі знайомі 

учасникам повітряні кульки чорного та білого кольорів. Буквально на другій 

хвилині експерименту реципієнти, усі як один, миттєво змінили свої 

попередні вподобання з чорних на білі кульки. Серед запрошених була 
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лишень одна людина, яка ще вагалась із вибором кольору кульки та, напевно, 

не бажаючи відділятися від думки більшості, обрала таки кульку білого 

кольору.  

Таким чином, однозначно, ми прийшли до думки, що промоція більш 

якісного, повнішого та цікавішого характеру таки змінила емоційний стан 

присутніх і засвідчила те, що останні все ж краще реагують саме на таку 

промоцію, ніж на попередню.  

Проте і тут наш експеримент не закінчився, винісши до кімнати кулики 

уже різного кольору ми попросили учасників обрати саме такі, які 

якнайліпше, на їх погляд, пасували б і доповнювали б продемонстровану 

зовнішню промоцію (кольорову гамму логотипів), яку вони могли б назвати 

привабливою. Власне серед усіх обраних реципієнтами кольорів переважали 

яскраві відтінки: червоний, синій, рожевий, жовтий. Трохи менше ‒ зелений, 

білий, коричневий, сріблястий, чорний тощо. 

Провівши останній етап експерименту ми знову запросили його 

учасників до обговорення тет-а-тет. Так як цього разу їм була надана для 

ознайомлення внутрішня та зовнішня промоція дещо іншого характеру, ніж 

попередня, то за цим разом і коло запитань було для них ширшим.  Власне 

серед множини тих запитань, відповіді на які нас цікавили найбільше, ми 

поставили наступні (див. стор. 369 Додатку В).  

   Оголосивши реципієнтам блоки наших запитань ми почули левову 

частку саме таких відповідей на них: міркуючи над запитаннями, які 

стосувались безпосередньо внутрішньої промоції радіостанцій, присутні, у 

переважній своїй більшості, цього разу охарактеризували її так – цікава, 

вражаюча, легка, смішна, не нав’язлива, інформативна, креативна, позитивна 

тощо. 

Також учасникам сподобалась і присутність слоганів-роздумів, 

закликів, прохань. Вони, за їхніми словами, наче наближали слухача до 

самого колективу радіостанції, створювали ефект довіри. Їм здавалось, що 

таким чином наче розмовляли особисто з ними. 
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Про афористичні та гумористичні блоки у анонсах програм абсолютно 

всі учасники дослідження відгукнулися позитивно. Їм сподобався гумор  і 

афоризми. І те й інше вони назвали напрочуд життєвим. Таким, яке справді 

трапляється, а не чимось штучним чи надуманим. Даний підхід до подачі 

анонсів учасників розслабив, підготував до приємного прослуховування 

подальшої інформації і головне, як зауважив один із опитаних, наявність 

таких елементів анонсів, підсвідомо, налаштувала його на бажання ще не 

один раз послухати ці анонси. Він помітив, що саме після них можна знову 

послухати кумедне продовження гумористичних історій або ж замислитись 

над глибиною афористичних висловів. 

Загалом, у почутому присутнім сподобалось усе, а найголовніше – 

душевність висловів. Однак деяким все ж хотілося б, щоб почуті ними 

елементи внутрішньої промоції промовлялись повільніше і більше 

подавалось приємного музичного обрамлення. А от безпосередньо підліткам 

хотілося б більше гумору і на кожній радіостанції. 

Стосовно ж таких елементів промоції як спецвипуски та співробітники 

станції, то вони також прийшлись до вподоби групі. Найбільше сподобалось, 

що спецвипуски гарно вводять в курс подій і коротко та влучно анонсують 

те, що може бути корисним чи цікавим для прослуховування або просто 

інтригує. 

Особливо підлітків вразила присутність відомих представників шоу-

бізнесу, ді-джеїв у такому виді внутрішньої промоції, як співробітник станції. 

Їх надзвичайно зацікавило те, що їхні кумири не лише є запрошеними до 

студії, а й самі ведуть програми. Те, що до них можна додзвонитися у прямий 

ефір та поспілкуватися в режимі онлайн. Також вони були у захваті і від того, 

що деяка внутрішня промоція наспівувалась й самими ведучими станції. 

Вони зазначали, що нехай у ведучих не завжди гарно це виходило, та це 

тільки додавало кумедності й інтригувало ще більше. 

У блоці питань стосовно ж зовнішньої промоції станцій, опитані доволі 

схвально відгукувалися про побачене. Називали такі логотипи знову ж 
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креативними, цікавими, барвистими, насиченими емоціями та почуттями, 

“вибуховими” тощо. 

Обговорюючи наведені трохи пізніше нами логотипи, котрі вміщували 

презентаційне зображення одних і тих же радіостанцій опитані 

охарактеризували так: хоча ці логотипи і представляли одну і ту ж станцію, 

та, все ж, їх більше привабили яскраві логотипи, напротивагу чорно -білим. 

Хоча і ті вони також назвали гарними. Вони більше звертали увагу на такі 

логотипи, які містили мальовничі картинки природи, красивих і усміхнених 

людей на фоні природи, також вразили абстракті логотипи. Останні, на їх 

думку, змусили трохи інакше подивитися на речі та замислитись над тим, що 

раніше не приходило і в голову. Загалом же, вони однозначно віддали 

перевагу неординарним, креативним логотипам та таким, які виглядали 

“живими”. 

На запитання: “Що можна було б змінити чи додати до логотипів?” 

опитані зауважили, що на цей раз їх усе влаштувало, щоправда дівчатам, у 

даних прикладах, знову не вистачало гарних і привабливих хлопців. 

Питання ж про наявність сувенірної продукції викликало також 

загальне обговорення. Реципієнтам сподобалось, що можна придбати не 

лише цікаву, неординарну та ще й корисну річ, а й те, що вона буде, певною 

мірою, індивідуальною, “частинкою” улюбленої радіостанції, котра щодня 

викликатиме тільки приємні емоції.  

Найбільше серед сувенірної продукції, скажімо у підлітків, викликали 

інтерес кепки, футболки, чохли до мобільних телефонів, чохли на планшети, 

іграшки, брелоки, вінілові наклейки тощо. 

 Старшим представникам фокус-групи прийшлась до вподоби 

наявність обкладинок на паспорти, блокнотів, ручок, кофтинок, філіжанок, 

дзеркалець, сумочок тощо. 

Лишень у одної жінки деяка сувенірна продукція станції викликала 

незадоволення. Розмова з нею виглядала приблизно так. 
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Приклад одного із інтерв’ю. 

М о д е р а т о р. Яка саме сувенірна продукція станцій Вам не 

сподобалась? 

Ж і н к а. Мені не сподобалось те, що радіостанції пропонують… 

нижню білизну. 

М о д е р а т о р. А чим саме Вас це обурює? 

Ж і н к а. Це виглядає вкрай вульгарно та не пристойно! Мені, 

наприклад, було б не приємно одягати саме таку білизну… І не приємно саме 

тому, що таким чином я наче оскверняла б свою улюблену радіостанцію.  

З думкою цієї жінки зрештою, уже потім, аж після закінчення фокус-

групового дослідження, погодилась і ще одна учасниця. Вони обоє були 

переконаними, що це не етичним. 

Завершаючи обговорення сувенірної продукції станцій опитані 

забажали у її складі бачити ще й різноманітні кулони і сережки з логотипами 

станції, м’ячі (це більше стосувалось підлітків), постільну білизну, подушки, 

рушники, халати тощо. 

    У останньому блоці питань ми стали свідками приблизно таких 

відповідей на озвучені нами запитання: опитані позитивно прореагували на 

організацію та інформаційну підтримку масових заходів станціями. Особливо 

це прийшлось до вподоби чоловікам, які полюбляють масові заходи, 

організовані улюбленою радіостанцією. У захваті від цього були і підлітки, 

які охоче приходять подивитися на своїх кумирів завдячуючи інформаційній 

підтримці таких акцій різноманітним станціям. 

Також учасники фокус-групового дослідження поділилися з нами, що 

подібна організація, скажімо, концертів станціями звичайно ж покращує їх 

особисте ставлення до цих станцій. Адже саме вони здійснюють їхні мрії: 

організовують цікаві тематичні заходи або ж запрошують досить відомих, 

проте мало досяжних представників шоу-бізнесу. 

На питання щодо доступу до ефіру та безпосередньо сайту улюблених 

радіостанцій завдяки Всесвітній мережі Інтернет абсолютно всі однозначно 
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висловились позитивно. Адже саме мережа Інтернет у такому разі відкриває 

для них широкий діапазон можливостей різного роду. 

Однак, як зазначили опитані, такий доступ інколи й не буває 

безпроблемним. Музична трансляція у режимі онлайн, подекуди, “зависає”, 

що викликає деякі не зручності. А певні додатки до сайтів станцій можуть 

просто не завантажуватись тощо. Проте, у цілому, переваг все ж значно 

більше, ніж недоліків. Опитаних надзвичайно вразив і доступ через мережу 

Інтернет безпосередньо до веб-камери деяких радіостанцій, які дозволяють 

слухачам безперешкодно долучитися до того, що діється у самій студії. 

Подивитися як проходять ефіри, поспостерігати за гостями і ведучими цих 

ефірів, побачити студійну техніку і опинитися у вирі того, що лунає із, 

скажімо, приймача і одночасно діється в студії. 

На наше питання стосовно того, чи потрібна в сучасних умовах 

програмна продукція станцій на компакт-касетах або дисках усі відповіли, 

що ні. Нині немає такої разючої потреби. Зараз можна без особливих зусиль 

відшукати усе необхідне в мережі Інтернет. Особливо на часі втратили свою 

актуальність компакт-касети, ну а продукція станції на дисках може бути 

цікавою тільки у тому разі, якщо вміщуватиме щось неординарне або 

напрочуд відоме як от скажімо “Золоті колекції” музичної продукції певних 

станцій. От вони стали б у нагоді тим меломанам, які хотіли б цілодобово 

слухати саме таку хітову музику, не відволікаючись на розмови ведучих.  

Або ж, як зазначив один із опитаних, такі диски могли б стати у нагоді 

для тих радіостанцій, котрі транслюють перспективних і малознайомих 

виконавців, якісні роботи яких ніде, крім ефіру станції і плагіату в мережі 

Інтернет, відшукати практично не можливо. Ось таких виконавців, у гарній 

музичній обробці, можна було б послухати на певних сучасних носіях 

пам’яті. 

Позитивно реципієнти ділились своїми враженнями і стосовно 

наявності хіт-парадів. Зазвичай їм це цікаво. У такому разі їх інтригує не 
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лише прослуховування улюблених музичних композицій, а й їхнє місце на 

сходинках хіт-параду за поточний тиждень.    

Також опитані розповіли, що, в основному, їм подобається добірка тієї 

музики, яка зустрічається у хіт-парадах. На їхню думку вони дійсно 

відображають слухацькі вподобання, проте інколи дивує присутність, як на їх 

погляд, не хітових або набридлих композицій, які уже, як стверджували 

опитані, можуть мало кого цікавити. Разом з тим, як зійшлися на одній думці 

деякі із опитаних, інколи складається враження штучності таких хіт-парадів, 

у яких, як може здаватися, щотижня просто довільно переставляють місцями 

музичні композиції. 

І на останок, усі із присутніх погодились і з тим, що на сайтах 

радіостанцій має бути присутньою і зовнішня презентація програм, ігор, 

конкурсів, акцій станції. Це додатково зацікавлює, спонукає з ними 

ознайомитись і є не поганим прийомом для того, щоб безпосередньо, через 

візуалізацію продукції станції, відкладатися у пам’яті реципієнтів. 

Провівши саме у такому вигляді розмову з учасниками фокус-

групового дослідження модератор заходу оголосив перед присутніми 

заключне слово, подякував за їх активну участь, ще раз наголосив саме на 

важливості їх точок зору та думок для ходу дослідження та попрощався з 

учасниками заходу. 

Так, після закінчення фокус-групового дослідження, нами було 

помічено, що його учасники почали розходитись таки у піднесеному настрої 

(напротивагу тому, який у них переважав на початку зустрічі), деякі активно 

і бурхливо обговорювали усе те, що мали нагоду почути і побачити. Ділилися 

своїми враженнями, думками, переживаннями, пригадували почуті жарти і 

афоризми. 

Таким чином і сам хід дослідження, і експерименти, і безпосередньо 

спілкування з представниками фокус-груп говорили нам про те, що наша 

гіпотеза таки знайшла підтвердження і реципієнти значно краще 

сприймають, реагують і ставляться до тієї внутрішньої  та зовнішньої 
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промоції, яка є неодноманітною, цікавою, захоплюючою, яскравою, 

колоритною, різнобічною та креативною.       

Відтак, провівши перше фокус-групове дослідження, ми перейшли до 

другого, задуманого нами раніше. Цього разу традиційно зібрали учасників 

другого витка дослідження увечері першого дня тижня. Проте учасниками, за 

логікою нашої роботи, стали зовсім інші люди як у плані вподобань, 

соціальних статусів, професійного спрямування, так і вікового цензу. Цього 

разу це були знову ж десять чоловік, однак віком від тридцяти і до 

шістдесяти років. 

Строго дотримуючись сценарію нашого дослідження, ми в абсолютній 

точності продублювали усі його етапи: провели знайомство з модератором, 

ввели присутніх у курс дослідження, пригостили кавою та, власне, за старою 

схемою, повторили усі чотири експерименти разом з теоретичними і 

практичними блоками. 

Слід відзначити, що і ця група реципієнтів, у переважній своїй 

більшості, продублювала емоційний фон попередньої (особливо це 

стосувалось тих людей, які були уже в віці та все одно, не полишаючи своїх 

робочих місць, активно поєднували роботу з купою інших справ). Також, за 

нашими спостереженнями, на психологічний стан учасників вплинуло і те, 

що вони, у силу своєї зайнятості та завантаженості протягом робочого дня, не 

дуже охоче підійшли до участі в дослідженні, напротивагу попередній, більш 

молодшій групі. Та, все ж, люди зібралися і прийняли участь у всіх 

запропонованих нами заходах. 

У ході дослідження, реалізовуючи та дублюючи усі із запланованих 

нами етапів, ми на початку роботи помітили, як і у минулий раз, переважну 

схильність учасників до чорних кольорів у виборі повітряних кульок. Це не 

говорить про те, що абсолютно усі і завжди обирали тільки чорні кульки та, 

все ж, тенденція до зміни своїх вподобань від чорних до білих кольорів росла 

поступово. 
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На питання першого теоретичного блоку, які ми ставили, традиційно, 

тет-а-тет учасники, в основному, відповідали так: на джингли вони, як і їх 

колеги з першої фокус-групи, прореагували без особливого ентузіазму. 

Називали їх нормальними, звичайними, не багатослівними тощо. Слогани ж і 

анонси також не викликали особливих емоцій та по опису далеко не 

відрізнялися від джинглів. 

Стосовно ж логотипів, то деяким навпаки сподобалось поєднання білих 

відтінків з чорними. Ті учасники, які виявилися шанувальниками 

радіостанцій логотипи яких ми запропонували їм переглянути, взагалі 

називали їх найкращими. Тобто були дещо заангажованими і не щиро давали 

відповіді на поставлені запитання. Люди старшого покоління також віддали 

перевагу більш спокійним тонам у логотипах аби, як вони пояснили, 

уникнути строкатості. Не сподобалося ж практично усім те, що ці логотипи 

здавалися простими і наче вимагали іще якихось промовистих деталей.  

Реципієнтам старше п’ятдесяти років не завжди були зрозумілими 

надписи англійською мовою на продемонстрованих логотипах, інколи у них 

виникало здивування, чому даний логотип має саме такий вигляд, а не 

інакший, адже він зовсім був розхожим із назвою радіостанції. Протне після 

наших роз’яснень їм усе ставало зрозумілим. 

Стосовно того, що учасники хотіли б змінити чи додати до логотипів, 

то, в принципі, знайшлись такі, які вважали не зайвим помістити на логотипи 

і частоту мовлення станції аби тим, хто мало знає про дані радіостанції було 

легше відшукати їх з-поміж інших тощо. 

Отже, з’ясувавши які у присутніх настрої до більш стриманої 

внутрішньої та зовнішньої промоції радіостанцій ми продовжили з ними 

нашу роботу та перейшли до прослуховування і перегляду протилежної до 

попередньої промоції. І тут ми знову були приємно враженими, учасники 

фокус-групового дослідження також почали проявляти інтерес саме до такої, 

суттєво колоритнішої, промоції. 
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Прослуховуючи фрагменти внутрішньої промоції вони також, як і 

представники попередньої групи, помітно збадьорились, особливо це було 

помітно тоді, коли ми їм теж дали послухати гумористичні та афористичні 

блоки. Присутні усміхалися, перекидалися одне з одним враженнями. Хоча 

умови нашого дослідження й передбачали повну анонімність думок та люди 

інколи забували про це і їх було важко зупинити. 

Позитивніше прореагувала аудиторія й на приклади зовнішньої 

промоції радіостанцій. Власне врахувавши усі ці зміни в психоемоційному 

стані реципієнтів ми знову запропонували їм продемонструвати свій настрій 

на прикладі повітряних кульок і надзвичайно були втішені такою ж 

тенденцією, яка спостерігалась у представників першої фокус-групи. Ну а на 

прохання обрати більш вдалі для процесу формування логотипів станцій 

кольори уже різнобарвних кульок мали нагоду бути свідками наступного: усі 

з присутніх у кімнаті, як і в попередній фокус-групі, віддали перевагу 

кулькам яскравих кольорів. Тут, традиційно, переважав червоний, ну а потім 

уже зелений, рожевий, синій, коричневий, фіолетовий. Більш спокійні 

відтінки поступилися яскравішим. Ну а це, в свою чергу, говорило нам лиш 

про те, що учасники й другого фокус-групового дослідження також бажають 

бачити логотипи станцій у яскравішому і помітнішому виконанні. 

Провівши й останні два етапи експерименту, ми знову запросили 

присутніх до обговорення та поставили їм ряд ідентичних питань, як і першій 

фокус-групі. Зафіксуваши відповіді на них, ми стали свідками наступних 

тверджень: джингли, слогани, анонси, котрі носили більш розширений та 

креативний характер однозначно сподобалися присутнім більше. Їх вони 

називали інтригуючими та цікавими. Сподобались аудиторії й слогани-

заклики, роздуми, прохання. Більшість відповіла, що вони позитивно на них 

відреагували та, при нагоді, виконали б те, що їх “просили” у ефірі. 

Особлива перевага вподобань та увага аудиторії виявилась прикутою 

до анонсів, які містили гумористичні та афористичні блоки. Щоправда люди 

більш старшого покоління називали такий гумор трохи просторікуватим та 
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хотіли б чути на його місці гуморески або анекдоти на більш близьку і 

зрозумілу їм тематику. Проте все одно не відмовлялись зустрічати саме такі 

доповнення до промоції. Афористичні ж блоки саме цю категорію опитаних 

влаштували практично повністю. 

Торкаючись же і наявності таких видів ефірної промоції як 

спецвипуски та співробітники станції, то, здебільшого, вони знайшли 

схвальні відгуки у всіх присутніх і їх наявність викликала у реципієнтів 

тільки гарні враження і позитивну мотивацію й справді послухати ефір таких 

станцій. Серед меншості виявились ті, які відповіли, що їм просто все одно.  

Окремо зупиняючись і на тій промоції, яка, час від часу, наспівується 

ведучими, учасники відзначили креативність такого підходу та проявили 

особливий інтерес до нього, адже, за їхніми словами, завжди цікаво почути 

як же співає їх улюблений ведучий. Були опитані, які не зрозуміли такого 

підходу та наводили приклади мовлення Національної радіокомпанії 

України, її манеру ведення ефірів та вважали це зайвим (це стосувалось знову 

ж старшого покоління). 

Щодо логотипів, то вони також викликали чимало коментарів у 

опитаних. Їх вразила кольорова гама, те, що вони виглядали живішими, 

цікавішими, ніж попередні. Сподобалось і те, що на логотипах присутні 

фрукти. Таку радіостанцію вони називали “апетитною” та “смачною” (таких 

думок дотримувалось, переважно, молодше покоління). Старшому ж 

прийшлось до вподоби зображення елементів природи тощо.  

Далі, порівнюючи логотипи одних і тих же радіостанцій, реципієнти 

також більше уваги надали таким, які містили у собі додаткові елементи: 

зображення, захоплюючу хаотичність, яскравість і т.д. Не зайвим вважали 

додати туди ще й зображення відомих особистостей станції, задля 

колоритності. 

На черзі обговорюючи й сувенірну продукцію станції учасники 

дослідження погодились з її необхідністю та практичністю. Багатьом це 

взагалі прийшлось до душі і вони ділились своїми особистими враженнями 
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як саме їм доводилось купувати таку продукцію, як вони були задоволеними 

і як усі решта їм заздрили. А от один із опитаних чоловіків взагалі розповів, 

що мав нагоду виграти одну із таких сувенірних речей і до цих пір нею 

користується. Ось тільки представників старшого покоління особливо така 

продукція не “зачепила”. Вони були переконаними у тому, що її вартість є 

занадто завищеною і можна легко відшукати такі ж речі, проте без 

позначення назви станції та ще й куди дешевше. Також ми зустрілися з 

їхньою критикою певних видів продукції, які, за їхніми словами, спонукають 

молодь до пияцтва (наприклад пивні келихи) тощо. 

Натомість, торкаючись і теми, чого не вистачає у сувенірній продукції 

станцій, деякі учасники називали: запальничок, попільничок, косметичок з 

логотипом улюбленої станції. А представники більш старшого покоління 

хотіли б бачити ще й підставки під гаряче, парасольки від сонця тощо.  

Таким чином, поступово, переходячи й до третього блоку питань ми 

почули, що усі опитані цілком нормально ставляться до організації та 

інформаційної підтримки масових заходів станціями. Ось тільки за умови, що 

ці заходи будуть дійсно корисні для молоді, відволікатимуть її від даремного 

сидіння за комп’ютером і не вимагатимуть у аудиторії великих фінансових 

вкладень. Тільки позитивні, здатні допомагати, розвиватися молоді заходи 

викликатимуть повагу й до їх організаторів – відповідних радіостанцій. 

Цікавлячись в учасників фокус-групового дослідження про 

необхідність доступу до станції через Всесвітню мережу Інтернет ми 

зустріли тільки схвальні відгуки останніх. Чимало з них, за їхніми ж словами, 

тільки так і прослуховують свої улюблені станції і вже просто не уявлять як 

можна інакше. Представники молодшого покоління ділилися своїми 

розповідями про те, що вони практично уже не звертаються до 

радіоприймачів. Усе, що їх цікавить, вони знаходять в Інтернеті. Єдине, що 

серед недоліків такого виду мовлення вони назвали інколи занадто низьку 

швидкість сигналу Інтернету, що, подекуди, заважає у прослуховуванні 

улюбленої станції. І не доступність до станцій у тих місцях, які не обладнані 
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бездротовим Інтернетом (вайфаєм). Ну а більш старше покоління, переважно, 

залишилось прибічниками стаціонарних радіоприймачів. 

Продовжуючи розмовляти з учасниками фокус-груп ми з’ясували й те, 

що програмна продукція станції на компакт-касетах або дисках уже, певною 

мірою, втратила для них свою необхідність і актуальність (думка молоді). 

Старше покоління краще зреагувало на такий вид промоції у рамках того, що 

їм знадобилися б компакт-касети або диски і особливо в той час, коли вони 

перебуватимуть на своїх дачних ділянках і де немає доступу ні до Інтернету, 

ні до телебачення. 

Цікавлячись у аудиторії мірою привабливості й хіт-парадів станцій, то 

ця видова одиниця зовнішньої промоції об’єднала у своїх позитивних 

твердженнях усіх. Кожному (і молодшій, і старшій людині) хотілося б почути 

добірку тих пісень, які викликають у них інтерес. В основному музичні 

композиції хіт-парадів їм подобаються, ось тільки у тому випадку, коли 

кожен буде прослуховувати свою улюблену станцію. Слухати хіт-паради тих 

станцій, які не відповідають їм ні за інтересами, ні за вподобаннями, ні за 

віком особливого ентузіазму у опитаних не було. 

Ну і на сам кінець, обговорюючи настрої реципієнтів до різноманітного 

виду промоції, ми “зачепили” і їх погляди щодо наявності зовнішньої 

презентації програм, ігор, конкурсів, акцій, які інколи мають місце на 

офіційних сайтах радіостанцій. Стосовно цього ми дізналися, що загалом усі 

ці види промоції є цікавими для опитуваних, тому і зовнішня їх презентація 

викликатиме тільки позитивне до них ставлення і ще більше спонукатиме 

ознайомитись з ними глибше. 

Відтак, підсумовуючи матеріали і перебіг усіх двох фокус-групових 

досліджень вважаємо за необхідне зупинитися на наступному: обидва 

дослідження з повною мірою вірогідності допомогли нам досягти мети ‒ 

з’ясувати які у реципієнтів настрої до ефірної та позаефірної промоції 

вітчизняних радіостанцій та підтвердили нашу гіпотезу стосовно того, що 
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слухачі позитивніше ставляться до більш яскравої та повної промоції 

вітчизняних радіостанцій. 

Безпосередньо у ході самого дослідження ми мали нагоду на власні очі 

переконатися у тому, що у представників обох фокус-груп різного віку 

значно змінювалась психоемоційна налаштованість до прикладів різного 

роду промоції у силу збільшення її якості, кількості, яскравості та 

креативності. Як нам вдалось з’ясувати така промоція викликає значно 

більший інтерес та спонукає до подальшого прослуховування станції.  

Також нами було проведено і ряд різноманітних експериментів, котрі 

теж підтвердили нашу гіпотезу й, крім того, вказали на те, якій же саме 

кольоровій гаммі віддають перевагу опитані у створенні логотипної 

продукції. 

Разом з тим ми обговорили з учасниками дослідження й ті сторони 

різних видів промоції, які вони вважають негативними і заглибилися в 

можливі причини цього, разом з потенційними шляхами вирішення і 

усунення подібних зауважень. 

Ми цілком усвідомлюємо, що створене і описане нами фокус-групове 

дослідження (хоча воно й було проведено двічі з представниками абсолютно 

різної вікової категорії і передбачало якомога більше, повніше та об’ємніше 

висвітлення фактів) не є цілком репрезентативним та, все ж, воно певною 

мірою таки показало настрої громадськості до промоції, проілюструвало її  

вподобання та зауваження. 

Вказане дослідження слід розглядати як модельне, котре може стати у 

нагоді як журналістам-теоретикам, так і практикам. А також послугує 

основою для низки подальших наукових пошуків спеціалістів різного роду.     

 

Висновки до третього розділу 

 

Працюючи над третім розділом роботи “Інтерпретація результатів 

дослідження” нами було прослухано, занотовано та описано чималий пласт 
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внутрішньої та зовнішньої промоції вітчизняних радіостанцій. Безпосередньо 

наша наукова увага була зосереджена довкола обговорення наявності та 

наповнення різноманітних видів промоції наступних радіостанцій: Люкс ФМ, 

Ера ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, 

Русское радио, Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національної 

радіокомпанії України (УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, 

радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой.  

Власне ґрунтовно та різнобічно підходячи, спершу, до аналізу ефірної 

промоції вище окреслених радіостанцій ми, перш за все, звертали увагу на 

присутність у їх ефірному наповненні таких видів внутрішньої промоції як 

джингл, слоган, анонс передач, новини, шоу-програма, ігрова програма, 

ефірна промо-акція, конкурс, спецвипуск, співробітник станції. Дана 

класифікація видів внутрішньої промоції  запропонована дослідником О. 

Гояном стала основою нашої роботи. Саме завдяки їй ми змогли виокремити 

та систематизувати промоцію означених радіостанцій, говорити про міру її 

наповненості, багатогранності, неординарності та креативності.  

Послуговуючись даною класифікацією ми мали нагоду й дослідити, ну 

а потім уже порівняти, ефіри абсолютно різних за форматним спрямуванням, 

концепцією та характером мовлення радіостанцій. Запропонована науковцем 

варіативність видів промоції дозволила збагнути наскільки формат мовлення 

впливає на тематичний та презентаційний вигляд як однакових, так і 

абсолютно протилежних між собою радіостанцій.  

З огляду на це, проаналізувавши специфіку внутрішньої промоційної 

діяльності вітчизняних радіостанцій, ми вдалися й до наступного етапу нашої 

роботи ‒ практичного осягнення спектру зовнішньої промоційної діяльності 

цих же радіостанцій. 

Так як заявлене дослідження видів ефірної та позаефірної промоції 

обраних для розгляду радіостанцій поки не має подібних аналогів, то, знову 

ж не відхиляючись від запропонованої дослідником О. Гояном класифікації й 

видів зовнішньої промоції, ми спробували поглянути як же окреслені станції 
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подають свої інформаційні та музичні продукти й у, скажімо, візуальному 

вигляді. 

Найбільше нас цікавили присутність і вигляд логотипів станцій, їх 

сувенірна продукція, організація та інформаційна підтримка ними масових 

заходів, їхнє мовлення у Всесвітній мережі Інтернет, програмна продукція 

станцій на компакт-касетах або CD, ілюстративний підхід до хіт-парадів 

станцій. 

Почергово та глибинного підходячи до аналізу залучення 

радіостанціями й даних одиниць зовнішньої промоції, нами було наведено 

безліч прикладів того, як же вони ідентифікують та виділять себе. Власне у 

цьому ракурсі, з-поміж інших, вказали на те, що є саме їхньою “візитною 

карткою” та яким є їх загальний “емоційний фон”.  

Разом з тим, аби не бути голослівними, ми, поряд з максимально 

можливими для нас способами проілюструвати внутрішню та зовнішню 

промоцію обраних для розгляду радіостанцій, спробували організувати та 

реалізувати й власне дослідження настроїв потенційної слухацької аудиторії 

до таких презентаційних складових станцій. 

Зокрема, задля досягнення наукової мети та підтвердження висунутої 

нами гіпотези, нам у нагоді стало фокус-групове дослідження, яке ми, для 

більшої повноти, якості та різнобічності, провели двічі. Вказане дослідження 

передбачало залучення експериментального методу у чотири етапи та 

охоплювало абсолютно різну за параметрами аудиторію віком від 13 і до 60 

років.       

Підсумовуючи хід нашої роботи вважаємо за необхідне зауважити, що, 

у цілому, внутрішня та зовнішня промоція вітчизняних радіостанцій є 

надзвичайно багатогранною, колоритною, конкурентоспроможною та, в 

основному, “йде у ногу” з часом, враховуючи левову частку побажань, 

очікувань та інтересів потенційної аудиторії.    

Безпосередньо це, для вище означених, також безслідно не минає. У 

ході проведення фокус-групового дослідження нам вдалось з’ясувати, що 
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реципієнти надзвичайно активно та з великою мірою зацікавленості 

сприймають саме такі інформаційно-музичні та візуальні продукти, а їх 

психоемоційний стан суттєво реагує у позитивному співвідношенні. Що, як 

наслідок, може бути багатообіцяючою та значною передумовою для вдалої 

діяльності українських радіостанцій.       
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ВИСНОВКИ 
 

Під час написання даної роботи, спершу, було комплексно та 

ґрунтовно віднайдено, виокремлено та наведено увесь необхідний спектр  

теоретичного матеріалу. У ході роботи над розвідкою ми звернулись до 

визначення поняття “промоція”, обговорили його види, стан 

досліджуваності, потенційні вплив та міру ефективності. Так, скажімо, 

поняття “промоція” виявилось доволі багатогранним. Таким, яке зазнає 

різного роду висвітлення та включає у собі безліч, достатньою мірою 

важливих, складових.  

У процесі роботи ми звернули увагу на те, що для наукових кіл, поряд 

із детальним тлумаченням терміну та його поділом на види, саме вплив 

промоції постає чи не найвагомішим елементом діяльності та займає чільні 

позиції у добірці тематичних праць. Разом з тим, гідними уваги науковців 

(щоправда у різній мірі) постають і настрої потенційної аудиторії до промоції 

як ключового моменту, який і вимірює рівень її впливовості та ефективності. 

На останньому наукового інтересу було зафіксовано все ж більше.      

 Наступне, на чому ми зупинились у процесі роботи, було обговорення 

понять “реклама” і “радіореклама”. Так як вони є повноцінною частиною 

промоції і теж відіграють чималу роль, то і до них увага має бути приділеною 

також на належному рівні. 

 З огляду на це, задля більшої ясності, нами було наведено суть поняття 

“реклама”, окреслено походження цього явища. Згодом, ми зупинились й на 

означенні “радіореклами” і її витоках. Навели типи радіореклами.  

Окремо зупиняючись на цьому аспекті роботи мали змогу стати 

свідками того, що поряд з традиційними класифікаціями видів радіореклами, 

в умовах стрімких змін, які диктує сучасність, вчені починають розходитись 

у своїх думках і пропонують кардинально нові. Саме тому, зважаючи на 

можливий спектр потреб нинішньої аудиторії, радіореклама подекуди 

набуває додаткового для себе іміджевого та спонсорського вигляду.    
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Після цього, продовжуючи порівняльну характеристику, ми торкнулися 

й міри вивчення реклами та рекламного ринку у цілому. Прийшли до тієї 

думки, що дослідження та вивчення реклами і рекламного ринку займають у 

працях вчених левову частку практичних і теоретичних ресурсів, аніж 

дослідження специфіки і потенційних можливостей безпосередньо 

радіореклами. Побачили таку ж тенденцію і у мірі вивчення впливу реклами 

та радіореклами на громадськість.   

 Сконцентровуючи наукові сили довкола дослідження впливу саме 

реклами на споживачів, науковці наводять навіть окремі етапи сугестивної дії 

на останніх, зупиняються на моделях ієрархії впливів та досить активно 

обговорюють подальшу досліджуваність певних недостатньо вивчених 

питань. 

Щодо вивчення структури впливу радіореклами на слухачів, то тут 

певна частка думок вчених зосереджується довкола власне специфічних 

можливостей музичної фонограми і особливостей слухового стилю 

сприйняття аудиторією світу. 

Відтак, якими б різними не здавались наведені нами щойно 

дослідження, практично до усіх них дотичним виявився єдиний лейтмотив, 

який досить вдало навів у своїй роботі “Правда і кривда: історія взаємин з 

точки зору медіаосвіти” В. Різун. Власне тут реклама, а разом з тим 

гіпотетично і радіореклама та ЗМІ розглядаються дослідником передовсім як 

“психологічне програмування людей, до того ж без будь-якого на те бажання 

останніх” [82, 65].  

Так, продовжуючи далі тематику роботи ми зосередились і на ще 

одному вагомому елементові промоції – радіопромоції. Також навели 

різноманітні думки вчених щодо суті даного терміну, окреслили діапазон і 

його досліджуваності, зупинились на характері впливу на аудиторію, 

безпосередньо її ставленні та можливій ефективності. 

Отже, порівнюючи міру досліджуваності та характер вивченості, серед 

наукових кіл, впливу радіопромоції із подібними моментами безпосередньо 
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промоції, помітним постає не значний рівень зацікавленості вченими як 

самим явищем радіопромоції, так і впливом радійної промоції як такої. 

Вражаюча частка робіт вчених, знову ж таки, спрямована на опис впливу 

промоції, його дію з-за різних умов, що, часом, лиш дотично висвітлює 

підвалини функціонування впливу радійного. Проте, разом з тим, усе ж є 

роботи, які таки сконцентровані довкола даного явища та не погано його 

розкривають у своєму контексті, що є доволі цінним і значущим. 

Вивчаючи у ході нашої розвідки основні складові радіопромоції, 

окремо ми зупинились і на ставленні аудиторії до неї. Власне нам вдалось 

з’ясувати, що ставлення аудиторії до радійної промоції може бути 

неоднозначним, зумовленим низкою факторів і зосередженим довкола 

емоційної налаштованості слухачів, якій характерно набувати як позитивних, 

так і негативних відтінків. 

Якщо ж говорити про повноту висвітлення цього питання, то воно 

постало у процесі роботи недостатньо розкритим, оскільки лиш поверхово 

зачіпає настрої аудиторії саме до промоції на радіо.  

І на останок, ми спробували поговорити і про думку науковців щодо 

ефективності радіопромоції. Внаслідок цього дійшли висновку, що дане 

явище  таки знаходить своє місце у радійному просторі, одначе не завжди з 

однаковою силою. 

 На черзі, осягнувши та виклавши у дисертації чималий теоретичний 

доробок вчених, ми перейшли у наступному розділі нашої розвідки “Методи 

і процедури дослідження специфіки вітчизняної радіопромоції” і до 

наведення та обґрунтовування обраних нами методів дослідження. Серед 

усієї низки методів, з метою більш повного викладу та опанування даних, 

нами були задіяні наступні: метод спостереження, описовий метод, метод 

аналізу, синтезу, індукції, дедукції, метод порівняння, фокус-групове 

дослідження, анкетне опитування, узагальнення. Наводячи дані методи ми 

спробували й максимально наблизити їх до тематики саме нашої роботи, 
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пояснити, чому були обраними саме ці, а не інші методи і як вони допомогли 

нам у проведенні дослідження та написанні роботи.   

Поряд з тим, у даному розділі ми вказали й на особливості розуміння 

поняття “вибірка”. Обговорили те, як формувалась вибіркова сукупність 

нашого дослідження і теоретично відтворили загальну методику проведення 

фокус-групових досліджень.   

  Після цього, аби якомога краще підійти до практичного боку нашого 

майбутнього дослідження, звернулись і до основ функціонування 

вітчизняних радіостанцій. Згідно з цим, нами було описано теоретичний бік 

функціонування радіостанцій як ділових підприємств, структуру 

національного радіомовлення. Наведено класифікацію цілей радіостанцій, 

рейтинги комерційних радіостанцій, технологію форматування радіоефіру. 

Поглянули і на незалежне радіомовлення та уроки його успіху, виразні 

засоби в радіомовленні тощо.  

Третій і останній розділ нашої роботи ми присвятили, перш за все, 

практичному висвітленню особливостей внутрішньої промоційної діяльності 

вітчизняних радіостанцій. Вказаний об’єм роботи складав комплексну 

фіксацію видів ефірної промоції радіостанцій та різносторонній її аналіз. 

Серед досліджуваних нами радіостанцій були: Люкс ФМ, Ера ФМ, Ретро 

ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио , 

Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національна радіокомпанія України 

(канали УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, 

радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой.  

Уважно прослуховуючи та занотовуючи ефір усіх щойно перелічених 

радіостанцій ми намагались, дотримуючись загальної класифікації 

внутрішньої промоції дослідника О. Гояна, максимально повно подати, ну а 

потім уже обговорити вміст представленої промоції даних радіостанцій.  

Власне задля цього, аби однаково різнобічно підійти до означеного 

нами питання, кожну із обраних радіостанцій було оцінено за певними 

критеріями (у нашому випадку видами внутрішньої промоції). 
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Утім у ході нашого дослідження з’ясувалось, що не усі із 

запропонованих вище радіостанцій в однаковій мірі користуються 

перевагами та прерогативами внутрішньої промоції. Деякі радіостанції 

залучають її більш активно, деякі ‒ менш, ну а інколи знаходяться і такі, 

котрі взагалі відмовляються від останньої. Також під час роботи ми прийшли 

і до того, що, насправді, формат мовлення станції чинить неабиякий вплив на 

характер мовлення станції і, як наслідок, наявність її внутрішньої промоції: 

кількість, вид, манеру подачі. 

Разом з тим, ми усвідомили і те, що у вітчизняному ФМ-просторі немає 

жодної радіостанції, яка б цілком і повністю відтворювала “чужу” манеру 

подачі промоції. Кожна із прослуханих нами радіостанцій виявилась 

абсолютно індивідуальною, з залученням притаманних саме їй видів 

промоції. Щоправда інколи, все ж, можна було помітити певну схожість у 

трансляції внутрішньої промоції між різними радіостанціями, проте кожна 

радіостанція таки намагалась її мінімізувати та додати свої, досить яскраві та 

індивідуальні компоненти. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що, у цілому, промоція усіх 

досліджених нами радіостанцій виявилась, переважно, етичною за своїм 

характером. Правда інколи не виключалися й деякі просторіччя, однак це 

було рідко і, в основному, стосувалось тих станцій, які спеціалізуються на 

розважальній тематиці мовлення. 

Також зупинімося і на тому, що ефірна промоція радіостанцій досить 

часто виявлялась побудованою на таких елементах як джингл, слоган, анонси 

передач, новини, спецвипуски. Дещо рідше, за попередні компоненти, 

зустрічались ефірні промо-акції, конкурси, ігри, шоу-програми та 

співробітники станції у плані залучення до ведення ефірів станції відомих 

особистостей. 

Вражаючими постали і різноманітні варіації у трансляції рекламних 

блоків радіостанціями. Вирізнялись неординарністю навіть і випуски новин. 

Окремо наша увага зосередилась на анонсах передач станцій. Як стало 
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зрозуміло у ході роботи, більшість радіостанцій намагається по -різному 

підійти до їх подачі та зробити чимось особливим і привабливим для 

слухачів. З цією метою у блоках анонсів програм були поміченими і 

афористичні та гумористичні компоненти, котрі значно увиразнювали та 

полегшували сприйняття інформації. 

Також традиційною стала і тенденція до використання різнопланових 

музичних композицій у самих видах ефірної промоції. Джингли, слогани, 

анонси, новини здебільшого подавались під приємний музичний супровід. 

Залишилась у пам’яті і здатність колективу радіостанцій не лише потішити 

своїх слухачів різноманітними видами промоції, а й суттєво зацікавити їх 

своєю інформаційно-музичною продукцією. 

У цілому хочеться відзначити, що ефірна промоція вітчизняних 

радіостанцій виглядає колоритною, здатною чітко та легко ідентифікувати 

станцію і є запам’ятовуваною. Серед усього масиву внутрішньої промоції 

була помітною її схильність до сучасної презентації себе та, в основному, 

здатність приваблювати і утримувати свою аудиторію. Відповідати її 

потребам та інтересам. 

Так, проаналізувавши внутрішню промоцію станцій, ми спробували 

поглянути як же вони себе позиціонують і у зовнішньому вигляді ‒ на 

прикладі власної позаефірної промоції. 

Вивчаючи вітчизняні радіостанції саме з такого боку ми мали нагоду 

побачити, що їх зовнішня промоція практично нічим не поступається 

внутрішній. Вона також виявилась яскравою, інтригуючою та цілком 

ілюструвала характер мовлення станцій. Отож нами ще більше було 

поглиблено переконання про чималу необхідність осягнення даної тематики 

й іншими вченими, особливо у соціально-комунікаційному полі. 

Зовнішній промоції станцій, на наш погляд, притаманні доволі 

неординарні та пройняті емоціями і почуттями логотипи, чимала кількість 

сувенірної продукції, здатність вести мовлення і у Всесвітній мережі 

Інтернет. Крім того практично усі з досліджуваних нами радіостанцій 
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виявились й активними організаторами масових заходів чи, хоча б, сприяли 

цьому інформаційно. Значні можливості станцій полягають  і у зовнішній 

демонстрації винятковості саме їх хіт-парадів. 

Серед усієї кількості переглянутої нами зовнішньої промоції станцій 

вражала її кольорова палітра, надзвичайна абстрактність мислення у 

контексті подачі картинки саме своєї станції, креативність,  свіжий погляд на 

шляхи реалізації власної продукції. Також значної уваги з нашого боку 

заслужила і щирість колективів станцій у формуванні подібного промо. 

Вражала глибинність почуттів, якими була пройнята як внутрішня, так і, 

звичайно ж, зовнішня промоція. 

Окремо зупиняючись на сувенірній продукції станцій були помітними і 

її кількість та якість. Потрапивши на офіційний сайт більшості радіостанцій 

можна відшукати просто грандіозний спектр продукції, яку пропонує станція 

і то ‒ починаючи від нижньої білизни та закінчуючи чохлами на паспорти та 

мобільні телефони, іншу техніку. Також можна віднайти під реалізацію 

футболки, кофтинки, кепки, чашки, келихи, іграшки, сумки, просто вінілові 

наклейки чи брелоки тощо. Є продукція на будь-який смак, вподобання та 

інтерес. 

 У зовнішній промоції вітчизняних радіостанцій надзвичайно вразило і 

те, що вона знаходить своє місце не лише в ефірі радіостанцій – скажімо хіт-

парадах, а й демонструється на телебаченні, значно розширюючи не тільки 

коло своїх можливостей, а й спектр своєї аудиторії. 

Так, осягнувши й ази зовнішньої промоції досліджених нами 

радіостанцій, ми спробували практично підійти і до того, які ж у самих 

слухачів настрої до таких видів діяльності станцій. 

Організувавши дві фокус-групи з представниками різного вікового 

цензу – це від 13 і до 30 років та від 30 і до 60 років, у рамках дослідження 

провели чотири етапи експерименту. У результаті цього з’ясували, що, 

переважно, слухацька аудиторія таки краще сприймає ту промоцію, яка є 

повнішою, різностороннішою, цікавішою і креативнішою. Викликає у неї 
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приємні враження та емоції, сприяє поліпшенню загального психоемоційного 

стану. 

Натомість та промоція (і внутрішня, і зовнішня), яка є більш скутою, не 

вміщує більшості своїх складових, є консервативною, включає у собі 

переважно лишень чорно-білі відтінки і не несе якогось емоційного 

навантаження сприймається аудиторією байдуже, без особливого 

зацікавлення та ентузіазму.  

Отож, враховуючи усе зазначене нами загалом у роботі, варто 

зауважити наступне: реалізоване нами дослідження, зважаючи на недостатню 

вивченість у цілому науковцями даної проблематики, постає доволі доречним 

та показовим. Власне тому й наділене чималим потенціалом практичного 

значення отриманих результатів.  

 Здобуті у ході написання розвідки дані можуть стати в нагоді як 

теоретикам, так і практикам не лише радіожурналістики, а й журналістики 

зокрема. Виявитись корисними для викладачів та студентів факультетів 

журналістики та й спеціалістів більш широкого спектру, котрим буде 

цікавою дана тематика.  

Зрештою, практичне значення отриманих нами результатів може 

віднайти своє, і будемо сподіватися, що вагоме, місце і під час планування 

промоційної діяльності певних радіостанцій. Допоможе якомога краще 

збагнути потреби та вподобання потенційної аудиторії, прислухатися до її 

зауважень та окреслити власне те, що потребує ще додаткового 

доопрацювання і уваги.  

Перспективи подальшого дослідження передбачаємо й у комплексному 

аналізі видів внутрішньої та зовнішньої промоції не лише згаданих нами у 

роботі радіостанцій, а й чималої кількості додаткових. Разом з тим наукову 

привабливість матиме і аналіз відповідної промоції й закордонних 

радіостанцій та порівняння її з прикладами української.  
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http://merana.com.ua/
http://krivoyrog.prom.ua/
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113. http://avtoradio.ua/. 

114. http://advertising.kr.ua/. 

115. http://www.radioroks.ua/. 

116. http://www.rusradio.ua/. 

117. http://www.sharmanka.ua/. 

118. http://adv-sonata.com/. 

119. http://nashe.ua/. 

120. http://nostalgie.perm.ru/. 

121. http://www.mediabusiness.com.ua/. 

122. http://nostalji102fm.com.ua/. 

123. http://www.nrcu.gov.ua/. 

124. http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/. 

125. https://uk-ua.facebook.com/. 

126. http://www.radiobells.com/trance/.  

127. http://www.trance.fm/. 

128. http://mnogoradio.ru/retro/. 

129. http://www.radiobells.com/classic/. 

130. http://nradv.ru/uslugi/reklama/na-radio/. 

131. http://radio-online.com.ua/. 

132. http://propel.ru/radio/. 

133. http://www.radiobells.com/jazz/. 

134. http://www.brand-radio.ru/. 

135. http://head-media.ru/. 

136. http://radiojazzfm.ru/. 

137. https://ru.wikipedia.org/. 

138. http://www.radiobells.com/kids/disney/. 

139. http://radio.disney.ru/. 

140. http://relax.com.ua/. 

141. http://www.radiorelax.ua/. 

142. http://relax-fm.ru/. 

http://avtoradio.ua/
http://advertising.kr.ua/
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http://www.sharmanka.ua/
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http://nostalgie.perm.ru/
http://www.mediabusiness.com.ua/
http://nostalji102fm.com.ua/
http://www.nrcu.gov.ua/
http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/
https://uk-ua.facebook.com/
http://www.radiobells.com/trance/trancefm/
http://www.radiobells.com/classic/
http://radio-online.com.ua/
http://propel.ru/radio/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.radiobells.com/kids/disney/
http://relax-fm.ru/
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143. http://www.top100rap.ru/. 

144. http://www.radiobells.com/rap/top100rap/. 

145. http://www.radiobells.com/folk/radiopriboy/. 

146. http://www.radiopriboy.ru/. 

http://www.top100rap.ru/
http://www.radiobells.com/rap/top100rap/
http://www.radiobells.com/folk/radiopriboy/
http://www.radiopriboy.ru/

