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АНОТАЦІЯ 

 

Гиріна Т. С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: 

трансформації та конвергенція. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню трансформаційного потенціалу та 

конвергенції українськомовного радіо у світовому медіасередовищі. У роботі 

простежено ґенезу зарубіжного українськомовного радіо в постатях 

(встановлено імена 308 радіопродуцентів, які в різні роки брали участь у 

створенні окремих радіоініціатив українською) та конкретних проєктах 

(підтверджено існування понад 500 радіоініціатив у 32 закордонних країнах). 

За результатами вивчення архівної періодики та моніторингу поточного 

стану розвитку українськомовного радіо у світовому медіапросторі 

представлено етапи його становлення та структуру світового 

українськомовного радіо в складі національних, регіональних, місцевих, 

суспільних українськомовних інтернет-радіоініціатив і радіостанцій, 

українських годин зарубіжних радіостанцій (вивчено 67 проєктів у 

15 країнах), 8 українських редакцій зарубіжних радіостанцій, крім того, 

9 радіопроєктів мовами національних меншин в Україні.  

Розроблено “Мапу світового українськомовного радіо: історичний 

огляд” і “Мапу сучасного світового українськомовного радіо”. 

Ретельний аналіз документальних даних в аспекті конвергентних 

інструментів у радіомовленні на різних етапах засвідчив наявність 

мінімальної візуалізації інформації, друкованих у пресі текстових блоків, де з 

інформаційною та рекламною метою публікували анонси, звіти, рецензії 
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окремих випусків і програм. Встановлено, що трансформаційний поступ 

українськомовного радіо в різних країнах є свідченням історичних 

перетворень цього соціального інституту на місцях. Розвиток радіомовлення 

в умовах кожної країни за її законами робить його невід’ємним складником 

культурного надбання цих держав, отже, належить не тільки українцям. 

Визначено основні поняття дослідження, зокрема “радіокористувач”, 

“інформаційна безпека країни”, “цифровий (діджитал) інклюзивний радіо 

простір”. Так, радіокористувач – це особа, яка взаємодіє з радіоконтентом 

(у потоці чи за запитом), а також використовує доступні на сайтах чи 

тематичних майданчиках електронних мереж можливості отримання, обміну 

чи розповсюдження інформації, призначеної для поглиблення двосторонньої 

комунікації за умов горизонтальних зв’язків з радіостанцією. 

На підставі аналізу звітів профільних офіційних органів з’ясовано роль 

державної мови в структурі світового українського радіопростору. 

Встановлено, що українська в зарубіжному українському радіоефірі не в 

дефіциті, натомість законодавче регулювання його внутрішнього сектору 

штучно обмежує українську, на противагу іншим мовам національних 

меншин, максимальне відсоткове використання яких законодавець не 

регламентує. В Україні відсутня ініціатива щодо організації мінімального 

інформаційного медіапакету мовами національних меншин у радіопросторі. 

Загрозою для інформаційної безпеки є переважання в прикордонних областях 

подекуди вдвічі покриття зарубіжними радіостанціями. Штучність мовного 

питання підтверджують радіослухачі зі східних областей, які мову ведення 

ефіру вважають другорядним чинником при виборі контенту до відтворення. 

З’ясовано характер застосування конвергентних інструментів в 

українському радіомовленні в комплексі: сайту, мобільного застосунку, 

потокового мовлення, прослуховування за запитом, банку аудіо (програм та 

музики), текстового, графічного, відео, новинного наповнення сайту, 

відеотрансляції, активності в соціальних мережах, орієнтації на зворотний 

зв’язок, рекламного навантаження віртуальних майданчиків, доступу до 
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архівної інформації, реєстрації, пошуку, коментування, хмарних технологій; 

а також визначено перспективні для медіасектору інструменти 

технологічного увиразнення радіопростору. Виявлено консерватизм в 

імплементації цих можливостей у радіопроєктах українців за кордоном, на 

противагу інновативності українських редакцій міжнародних радіостанцій. 

Доведено, що обернено пропорційно розширення лінійки можливостей 

призводить до фрагментації аудиторії (масова, сегментована, 

індивідуалізована). 

Досліджено трансформаційний потенціал глобального українського 

радіо крізь призму посилення його конкурентоспроможності, комерційної 

ефективності та соціальної відповідальності, зокрема в аспекті гарантування 

інформаційної безпеки України й формування радіомовленням інклюзивного 

простору. 

Емпірично осмислено орієнтацію слухачів до відтворення радіо на 

рівні мультимедійного медіазмісту у форматі “аудіо + відео” та 

“аудіо + відео + соціальні мережі”, сприйнятливість до впровадження 

новітніх форм радіомовлення. Встановлено, що опитані 598 радіослухачів зі 

сходу України в трьох варіаційних вікових рядах “4–17”, “18–54”, “55+” 

слідкують за роботою радіостанції в соціальних мережах (16%), 

встановлюють мобільні застосунки радіостанцій (15%), слухають аудіокниги 

(36%), стежать за оновленням вибраних подкастів (12%), в окремих випадках 

самі готові стати їхніми авторами (11%). Частіше орієнтовані на сприйняття 

інформації українською респонденти віком “55+” (30%), менше –  

“18–54” (24%) та “4–17” (20%), ще майже третина досі віддає перевагу 

російській у медіа. Більшість опитаних радіо слухає наживо в дорозі (65%) та 

вдома (33%), використовуючи для цього смартфони (45%), автомобільні 

приймачі (43%) та комп’ютери (35%). 

Опитування 55 радіофахівців із 14 областей України надало змогу 

встановити сприйнятливість експертів до інноваційних процесів у галузі. 

Доведено, що найпродуктивнішими формами конвергенції з радіо є 
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візуалізація через відеоконтент (66%) та комунікативний потенціал 

соціальних мереж (76%); найчастіше з метою встановлення зворотного 

зв’язку (86%) і популяризації власної діяльності (80%). Констатовано 

дефіцит профільних навичок радіопрацівників, необхідних для роботи 

із цифровим мультимедійним контентом, та потребу в організації сучасних 

освітніх програм (87%), що сприятиме не лише конструюванню 

мультипрофесійного середовища, а й налагодженню комунікації між 

продуцентами українського радіоконтенту у світі. Із цією метою розроблено 

модель освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-

мультипрофесіонала – журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції, у 

складі якої цикли мовної підготовки, організаційно-управлінської, 

виробничої, технічної, маркетингової, дослідницької діяльності 

конкурентного радіофахівця. У контексті роботи конвергентної редакції 

медіаорганізації осмислено прикладні аспекти впровадження 

мультимедійних технологій у радіожурналістиці. 

З боку професії імплементація пропонованого підходу матиме 

наслідком зростання інтересу до радіосправи, підвищення адресності, якості 

радіопрограм, збільшення кількості самобутніх актуальних проєктів зі 

стійкою аудиторією відданих радіокористувачів, активну конкуренцію на 

ринку інтернет-реклами, зрештою, ідентифікацію українськомовного радіо як 

сучасного конкурентного гравця на глобальному ринку медіа. Осучаснення 

світового українськомовного радіоконтенту забезпечить підвищення його 

якості, сприятиме збільшенню кількості слухачів, насамперед завдяки 

активним інтернет-користувачам з українським корінням, налагодженню 

комунікації між ними в ефірі та на соціальних платформах цих проєктів, 

гуртуванню світового українства навколо сучасних конвергентних 

медіаплатформ, якими стануть новітні радіоініціативи. 

Перспективним для подальшого дослідження є обґрунтування 

створення сучасної національної мультикультурної радіостанції як 

платформи для презентації та обміну думками представників різних 
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національностей, які проживають у державі, з метою гарантування їм права 

рівного представлення в радіоефірі та презентації національно-

ідентифікаційних смислів у дружній до них Україні. 

Ключові слова: конвергенція, радіокористувач, світове 

медіасередовище, трансформаційні процеси, українськомовне радіо. 

 

SUMMARY 

 

Hyrina T. S. Ukrainian-language radio in world media environment: 

transformations and convergence. – Qualified scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Social Communication, specialty 

27.00.04 – Theory and History of Journalism. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the study of the transformational potential and 

convergence of Ukrainian-language radio in the world media environment. The 

research traces the genesis of foreign Ukrainian-language radio in names and 

specific projects (308 radio producers names were identified, who participated in 

the creation of certain radio initiatives in Ukrainian language in different years) 

and specific projects (the presence more than 500 radio initiatives in 32 countries 

was confirmed). According to the results of the study of archival periodicals and 

monitoring of the current state of development of Ukrainian-language radio in the 

world media space, the thesis provides stages of its formation and the structure of 

the world Ukrainian-language radio as a part of national, regional, local, public, 

Internet Ukrainian-language radio initiatives and radio stations, Ukrainian hours of 

foreign radio stations (67 projects in 15 countries were studied), 8 Ukrainian 

editorships of foreign radio stations, as well as 9 radio projects in the languages of 

national minorities in Ukraine were studied. 



7 

The “Map of the world Ukrainian-language radio: historical review” and the 

“Map of the modern world Ukrainian-language radio” were developed. 

Careful analysis of documentary data in terms of convergent tools in radio 

broadcasting at different stages showed the presence of minimal visualization of 

information printed in the press text blocks, where for informational and 

advertising purposes published announcements, reports, reviews of individual 

issues and programs. It is established that the transformational progress of 

Ukrainian-language radio in different countries is evidence of the historical 

transformations of this social institution on the ground. The development of radio 

broadcasting in the conditions of each country according to its laws makes it an 

integral part of the cultural heritage of these states, and therefore belongs not only 

to Ukrainians. 

The basic concepts of research were defined, in particular the definition of 

“radio user”, interpretation of information security of a country, digital inclusive 

radio space. Thus, a radio user is a person who interacts with radio content (in the 

stream or on request), and also uses available on sites or thematic sites of 

electronic networks opportunities to receive, exchange or disseminate information 

designed to deepen the radio context at the level of two-way communication. 

connections with the radio station. 

The role of the state language in the structure of the world Ukrainian radio 

space was determined. It is established that Ukrainian language in international 

Ukrainian radio broadcasting is in sufficient scale, while the legislative regulation 

of its internal sector artificially restricts Ukrainian language in contrast with other 

languages of national minorities, the maximum percentage use of which the 

legislator does not regulate. 

The linguistic factor as an integrator of the world Ukrainian-language radio 

space was analyzed. The thesis defines the nature of the use of convergent tools in 

Ukrainian radio broadcasting in the complex of: web site, mobile application, 

streaming broadcast, listening on demand, bank of audio content (programs and 

music), web site content (text, graphic, video, news), video broadcasting, activity 
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in social networks, commitment to feedback, advertising load of virtual platforms, 

access to: archival information, registration, search, commenting, cloud 

technologies; as well as the thesis defines instruments of technological 

accentuating of radio space, which are promising for the media sector. 

Conservatism in the implementation of these opportunities in radio projects of 

Ukrainians abroad, as opposed to the innovativeness of Ukrainian editorships of 

international radio stations, was detected. It is proved that outreach of the 

possibilities line-up inversely leads to fragmentation of the public (mass, 

segmented, individualized one). The transformational potential of the global 

Ukrainian radio was identified and characterized in the light of its marketing 

function and functions of social management. 

The level of listeners mobility in the context of radio presentation at the 

level of multimedia channels, the susceptibility to the use of the newest forms of 

broadcasting on the basis of sociological research was established. The listeners’ 

fixation on radio playback at the level of multimedia content in the “audio + 

video”, and “audio + video + social networks” format, susceptibility to the 

introduction of the newest forms of radio broadcasting were empirically 

comprehended. It is established that 598 surveyed listeners from the East of 

Ukraine in the three variational age lines “4–17”, “18–54”, “55+”: monitor the 

work of radio stations in social networks (16%), install mobile applications of 

radio stations (15%), listen to audiobooks (36%), track updates of selected 

podcasts (12%), in some cases they themselves are ready to become their authors 

(11%). Respondents of the “55+” (30%) age group are more oriented to acquire 

information in Ukrainian language, less oriented – of “18–54” (24%) and “4–17” 

(20%) groups, and almost a third of the surveyed people still prefer Russian 

language in the media. Most of the respondents listen to live radio on the go (65%) 

and at home (33%) using smartphones (45%), car receivers (43%) and computers 

(35%) for this. 

The expert evaluation of innovative processes in Ukrainian-language radio 

was summarized. A survey of 55 radio experts from 14 regions of Ukraine made it 
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possible to establish the susceptibility of experts to the innovation processes in the 

industry. It is proved that the most productive forms of convergence with the radio 

is the visualization through video content (66%) and the communicative potential 

of social networks (76%); most often to establish a feedback (86%) and promote 

its own activities (80%). The thesis states the fact of shortage of profile skills of 

radio employees necessary for work with digital multimedia content and the need 

for organizing modern educational programs (87%), which will promote both the 

construction of a multi-professional environment, and the establishment of 

communication between producers of Ukrainian radio content in the world. 

According to the findings of theoretical research and the results of 

observations to raise the qualifications of professional and amateur radio workers, 

a model of educational courses for the training of a multi-professional radio 

specialist – “journalist, radio worker of the convergent editorship” has been 

developed, the introduction of which will promote the grouping of Ukrainians in 

the world around the competitive convergent media platforms, which the latest 

radio initiatives will be. 

On the part of the profession, the implementation of the proposed approach 

will result in increased interest in radio business, increased targeting, quality of 

radio programs, increasing the number of original projects with a stable audience 

of loyal radio users, active competition in the Internet advertising market, and 

ultimately identifying Ukrainian-language radio media. Modernization of world 

Ukrainian-language radio content will improve its quality, increase the number of 

listeners, primarily due to active Internet users with Ukrainian roots, establishing 

communication between them on air and on social platforms of these projects, 

uniting world Ukrainians around modern convergent media platforms and radio 

platforms. 

Promising for further research is the rationale for the creation of a modern 

national multicultural radio station as a platform for presentation and exchange of 

views of representatives of different nationalities living in the country, in order to 
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guarantee them the right to equal representation on the radio and presentation of 

national identities in friendly Ukraine. 

Key words: convergence, radio user, world media environment, 

transformation processes, Ukrainian-language radio. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Формування глобального соціально-

комунікаційного українського медіапростору, що розпочалося зі здобуттям 

Україною незалежності, у радіомовленні актуалізоване традицією 

адаптованого до роботи в умовах жорсткої політико-ідеологічної вертикалі 

материкового українськомовного радіо й фрагментованого, територіально 

розрізненого, проте заснованого на засадах однозначної національної 

ідентичності та любові до власної Батьківщини його зарубіжного сегмента. 

Саме мова як маркер національного наративу стала первинним інтегратором 

світового українського радіо. На початку ХХI ст. нарощування внутрішньої та 

зовнішньої міграції українців посилює значення цього соціального інституту 

як найдоступнішого способу залишатися в українському інформаційному полі, 

територіально перебуваючи поза його межами. 

Сприяють популяризації радіомовлення тенденції до діджиталізації, 

мейнстримом глобального розвитку медіа є трансформації й конвергенція в 

галузі, що синхронно афіліюються на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Національне радіомовлення (українською й мовами меншин), українські 

години в ефірі закордонних радіостанцій та окремі редакції, мережеві 

радіопроєкти є перспективною багатовимірною системою глобального 

інформаційного середовища, що спростовує тенденційну думку, висвітлену в 

численних рейтингах (зокрема поважного рейтингу медіаінфляції “Kwendi 

Media Audit”) та дослідженнях (серед яких Л. Міллера з Нью-Йоркського 

університету) щодо приреченості радіомовлення в середньостроковій 

перспективі. 

В основі конкурентоспроможного українського радіо – його соціальна 

відповідальність, формування цифрового інклюзивного радіопростору, 

антистигматизаційні проєкти, включення до процесу гарантування 

інформаційної безпеки, осучаснення маркетингових інструментів. Запорука 
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інтересу до українського радіо на міжнародній арені – внутрішній його успіх 

в радіокористувача, вплив на формування інформаційного порядку денного 

та перспективність в умовах мультиплатформності сучасних медіа. 

Медіарадіоефір українською мовою за майже столітню історію зазнав 

трансформацій, що дає всі підстави досліджувати його як конкурентний 

мультимедійний складник світового медіасередовища й прибуткового суб’єкта 

українського медіаландшафту. Радіостанції різних форм власності як в 

Україні, так і за кордоном формують українськомовний радіоефірний контент, 

який відзначається акустичними та вербальними традиціями й прагненням до 

міжкультурної комунікації та конвергентності, що потребує наукового 

осмислення й обґрунтування. 

Інтегративні процеси в українськомовному радіо як у складнику 

глобального медіапростору та в потенційно сильного гравця на ринку є 

безальтернативними з огляду на включеність України в міжнародний 

медіапроцес, потужне представлення національними громадами в усьому 

світі, інтерес до країни як самобутньої держави з автентичним європейським 

світосприйняттям. Вирішення внутрішніх проблем у галузі шляхом 

приведення її у відповідність до світових стандартів стимулює розвиток 

сучасного українськомовного радіо не лише як частини національного 

медіпростору, а і як складника світового медіасередовища. Рефлексія 

комплексних рішень наукової проблеми виражається в опрацюванні її 

нішевих аспектів, зокрема її ролі в гарантуванні інформаційної безпеки 

держави всередині та поза її межами, створенні інклюзивного радіопростору 

для особливих категорій слухачів, стимулюванні фінансової перспективності 

галузі як невід’ємного складника успіху. 

Мова ефіру як маркер національно-формувального наративу є 

чинником трансформацій системи українського радіо, його відходу від 

командно-адміністративної колективної свідомості. Перспективним для 

конкурентного українськомовного радіо є розвиток мережі регіональних, 

місцевих, мережевих радіостанцій, розквіт у всьому світі радіоініціатив 
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українців як прояву національної самоідентифікації та акумулювання 

світового українства. 

Отже, можна констатувати наявність наукової проблеми, яка полягає в 

недостатній реалізації потенціалу українськомовного радіо як складника 

світового медіасередовища, який для конкурентоспроможності репрезентує 

традиції, візії міжкультурної комунікації в перспективних трансформаційних 

процесах і моделях конвергентності. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Теоретико-

методологічну базу дослідження становлять ідеї й концепції провідних 

науковців, радіожурналістів, аналітиків щодо ролі трансформаційних 

перетворень медіа (А. Алієвої, О. Гресько, Г. Данилівської, Ю. Єлісовенка, 

М. Кульчинського, В. Лизанчука, М. Лихачова, В. Набруска, М. Нагорняк, 

В. Різуна, Є. Тичини, Л. Федорчук, І. Хоменка, Є. Цимбаленка, І. Черемних, 

І. Шевченка, С. Шидловського); наукові погляди медіафутурологів 

Ф. Берарді, Р. Доусона, засновника радіофутурології, медіаменеджера 

Дж. Кридланда; думки консерваторів у контексті технологічного поступу, 

зокрема К. Зоріна, який переконаний, що технологічна конвергенція призведе 

до втрати сенсової журналістики. 

Провідне місце в осмисленні трансформаційних процесів у медіа 

посідають погляди Дж. Алехандро, О. Асмолова, В. Бабенко, Н. Грицяк, 

І. Дьоміної, К. Карякіної, А. Короткова, Е. Кульчицькі, Д. Олтаржевського, 

О. Сербенської, А. Сімашової, О. Старіша, М. Тимошика, Р. Фідлера, 

Т. Чемберса, А. Чічановського, В. Шапоренко. Особливості медіаконвергенції 

крізь призму радіомовлення осмислено в працях українських учених: 

К. Афанасьєвої (Горської), А. Бессараб, В. Гвоздєва, І. Карпенко, 

М. Криворучка, О. Лемешка, Л. Мудрак, А. Недо, Ю. Половинчак, 

В. Поповського, Б. Потятиника, О. Самуляк; представників зарубіжної 

наукової думки: Х. Гарсія-Авілес, Е. Кальтенбруннера, К. Мейєра (Австрія), 

Г. Мейкла, Ш. Янга (Великобританія), І. Аспеслаен Ерікстад, І. Ердала 

(Норвегія), П. Кордейро (Португалія), Г. Бакулєва, О. Вартанової (Росія), 
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Р. Барро, Д. Белла, Г. Дженкінса, Л. Мановича (США), М. Гачера, Ф. Лавена 

(Швейцарія) та ін. 

Узагальнення світового, зокрема міжгалузевого, досвіду науковців, 

радіожурналістів-практиків, медіаменеджерів, медіафутурологів, педагогів та 

радіослухачів дає підстави зробити висновок про необхідність систематизації 

розрізнених міждисциплінарних знань з метою забезпечення повнішої 

реалізації трансформаційного потенціалу українськомовного радіо у 

світовому медіасередовищі. 

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

Наукове дослідження є частиною фундаментальної наукової теми Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту 

аудіовізуальних мас-медій” (№ 16БФ045-01, 2016–2018 рр.), одним з 

виконавців якої є здобувачка. 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – визначити 

трансформаційний потенціал та моделі конвергенції глобального 

українськомовного радіо як запоруки посилення його 

конкурентоспроможності у світовому соціально-комунікаційному 

мультимедійному медіасередовищі. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– схарактеризувати трансформаційний потенціал глобального 

українського радіо як чинник посилення його конкурентоспроможності в 

світовому медіапросторі; 

– виявити адаптаційні можливості українського радіомовлення щодо 

застосування конвергентних інструментів; 

– простежити ґенезу зарубіжного українськомовного радіо в іменах та 

конкретних проєктах; 

– з’ясувати роль мовного чинника в процесі інтеграції світового 

українськомовного радіопростору; 
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– встановити рівень готовності слухачів до трансформаційних 

оптимізацій та застосування конвергентних інструментів у радіомовленні; 

– визначити тенденції розвитку українськомовного радіо на підставі 

експертних оцінок інноваційних процесів у ньому; 

– розробити модель освітньо-просвітницьких курсів підготовки 

радіофахівця-мультипрофесіонала – журналіста, радіопрацівника 

конвергентної редакції, упровадження якої сприятиме гуртуванню світового 

українства навколо конкурентних конвергентних медіаплатформ, що ними 

стануть новітні радіоініціативи. 

Об’єкт дослідження – поточне та архівне українськомовне радіо у 

світовому інформаційно-комунікаційному медіасередовищі як 

конкурентоспроможний майданчик інтеграції глобального співтовариства 

українців. 

Предмет дослідження – особливості трансформацій та конвергенції 

українськомовного радіо в контексті глобалізаційних процесів, виявлених 

через синергію інформаційно-комунікаційних платформ, поліфонію 

соціально відповідальних ініціатив, омнікальність маркетингових моделей, 

модернізацію підходів до освітньої та професійної діяльності в галузі. 

Джерельною базою дослідження стала діяльність у цифровому світі 

електронних медіа 128 материкових радіостанцій (національних, 

регіональних/ місцевих, суспільних, інтернет) та 160 аудіопотоків, 

9 радіопроєктів мовами національних меншин (крім російської) в Україні, 

8 українських редакцій міжнародних радіостанцій та 67 українськомовних 

радіопроєктів у 15 країнах світу; понад 500 задокументованих радіоініціатив 

у 32 зарубіжних країнах; понад 14 500 чисел пресових видань української 

міграції в Канаді, США та Німеччині, серед яких “Молода Україна” (1953–

2001 рр.), “Нові дні” (1950–1991 рр.), “Альманах Українського народного 

Союзу” (1928–2017 рр.), український щоденник США “Свобода” (1922–

2015 рр.); архів газети української діаспори “Свобода”: http://svoboda-
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news.com/svwp/ (США); електронна бібліотека української діаспори 

“Diasporiana”: http://diasporiana.org.ua/ (Україна). 

В аспекті інтернет-радіомовлення досліджено сайти-агрегатори 

радіостанцій “Bestradio.fm”, “Mixcloud”, “Netflix”, “Pandora”, “Radiolineup”, 

“Soundcloud.com”, “Spotify”, “Tunein.com”, “Ua.guzei.com”, “YouTube”, 

“Оnlineradiobox.com”. 

Хронологічні межі дослідження – від фіксації першої у світі 

радіоініціативи українців у 1923 р. до 2017 р. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати авторського 

комплексного опитування мешканців Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Ужгородської, Харківської, 

Херсонської та Чернівецької областей, яке проходило у два етапи. Перший 

етап – опитування (анкетування: індивідуальне, очне) респондентів (термін 

проведення: 03.05.2018–07.06.2018; n = 598: багатоступенева (на першому 

щаблі – квотна (контрольовані ознаки: стать, вік, місце роботи), на останньому 

– імовірнісна випадково-безповторна); теоретична похибка ±4%; довірча 

ймовірність – 0,95); другий – опитування (анкетування: заочне, індивідуальне) 

експертів – працівників українських радіостанцій із використанням сервісу 

“Google Forms” (термін проведення: 23.07.2018–03.08.2018; n = 55). 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на комплексному 

підході й передбачає застосування системно-структурного, синергетичного, 

інформаційного, аксіологічного, кількісного підходів. Методологічну базу 

дослідження формує комплекс загальнонаукових і спеціальних (конкретних) 

теоретичних та емпіричних методів, які надали змогу отримати об’єктивний 

результат і розв’язати окреслену системну проблему. 

У блоці загальнонаукових методів використано: аналіз (елементарно-

теоретичний, структурно-генетичний, внутрішній неформалізований якісний, 

термінологічний аналіз, контент-аналіз) і синтез – для визначення 

структурно-логічної схеми дисертації, виявлення трансформаційного 
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потенціалу українського радіо та його адаптаційних можливостей щодо 

застосування конвергентних інструментів; бібліографічно-описовий метод – 

для осмислення теоретичної бази наукової проблеми; індукції та дедукції, 

історичний, історико-порівняльний – для реконструкції трансформацій 

українськомовного радіо; систематизація – для обробки отриманих даних про 

понад 500 виявлених радіоініціатив українців у світі за період 1923–2017 рр.; 

узагальнення – для подання теоретичних та емпіричних результатів у 

табличному (книжково-журнальному варіанті з повним заповненням усіх 

елементів) і схематичному (список, процес, цикл, ієрархія) вигляді; порівняння 

(хронологічне та територіально-просторове) – для зіставлення отриманих 

результатів із напрацюваннями зарубіжних колективів науковців; 

типологізації –  для викладення типологізованих за маркерами назв програм, 

міст та країн створення, часового інтервалу згадок у медіа про них, спонсора, 

типу програми, дня, часу виходу в ефір, назви радіостанції, додаткової 

інформації та джерела її отримання. 

Блок спеціальних (конкретних) теоретичних та емпіричних методів 

включає: метод архівного дослідження – для опрацювання й систематизації 

оцифрованих видань української еміграції; історико-генетичний метод – для 

простеження історичного поступу закордонного українськомовного радіо як 

хронології, зведеної до послідовних етапів; метод наукової інфографіки – 

для проєктування мап світового українськомовного радіо; моніторинг – для 

виявлення ролі мовного чинника в процесі інтеграції світового 

українськомовного радіопростору на підставі систематичного відстеження 

електронних даних; групування – для формування груп при підрахунку анкет; 

вторинний аналіз результатів соціологічних досліджень, проведених іншими 

науковцями. 

Основними конкретно-науковими емпіричними методами є 

соціологічні, а саме: масове опитування; експертне опитування (заповненню 

електронної анкети сервісу “Google Forms” передувало ознайомлення 

респондентів із результатами дослідження, особисте спілкування). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 

– визначено тенденції трансформацій українськомовного радіо в 

контексті його управлінсько-організаційних моделей, маркетингової 

ефективності, соціальної відповідальності діяльності радіоорганізації; 

– обґрунтовано перспективні для світового медіасередовища та 

пріоритетні для слухачів моделі конвергенції українського радіомовлення в 

складі звуку, тексту, графіки, відео, сервісів інтернет-ресурсів; 

– осмислено досвід створення українцями радіопрограм у 

32 зарубіжних країнах та введено до наукового дискурсу імена 

308 радіопродуцентів в еміграції; 

– з’ясовано, що українські радіослухачі сприйнятливі до взаємодії з 

радіо на рівні конвергентних платформ відтворення контенту (35% 

респондентів слухають радіо на комп’ютері, 24% – на планшетах, 45% – 

через смартфон); 

– встановлено на основі аналізу маркетингового складника світового 

українськомовного радіо й підтверджено 55% опитаних експертів, що його 

інноваційний інструментарій недостатньо розвинутий в Україні та має 

базовий рівень розвитку за кордоном; 

– розроблено авторську модель дистанційних практично орієнтованих 

освітньо-просвітницьких курсів для радійників та аматорів радіосправи 

кваліфікації “журналіст, радіопрацівник конвергентної редакції” у складі 

організаційно-управлінської, виробничої, технічної, маркетингової, мовної 

підготовки, осмислення дослідної діяльності радіостанції, що, на думку 87% 

опитаних експертів, є нагальною потребою; 

удосконалено: 

– обґрунтування радіогодин української еміграції як невід’ємного 

складника світового українськомовного радіо; 
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– термінологічну систему соціальних комунікацій, зокрема тлумачення 

понять “інтернет-радіокористувач”, “інформаційна безпека країни”, 

“цифровий (діджитал) інклюзивний радіопростір”; 

– концепцію конвергентної редакції радіоорганізації як запоруки 

мультипрофесіоналізму працівників (на думку 64% опитаних експертів), в 

аспекті формування продакшн-команд у складі творчих працівників, 

управлінської вертикалі, менеджменту радіостанції, а також представників 

нетипових для радіо на попередніх етапах професій (відеооператор, контент-

менеджер, фотохудожник, SMM-менеджер, SMS-спеціаліст тощо); 

набули подальшого розвитку: 

– прикладні питання формування інклюзивного медіапростору 

засобами українськомовного радіо (перспективно, на думку 78% експертів та 

73% слухачів) в умовах трансформацій цифрових медіа; 

– теоретико-методологічний та емпіричний інструментарій 

радіомовлення в гарантуванні інформаційної безпеки України (13% експертів 

констатують мінімальну реалізацію, ще 44% відчувають потребу в 

інтенсифікації процесів); 

– механізми залучення слухача до радіопростору в аспекті 

передбачених для нього опцій нелінійного персоналізованого медіазмісту, 

зокрема у вимірі мобільних застосунків. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дослідження можуть бути корисними українським та зарубіжним 

радіоорганізаціям, радіолюбителям, а також іншим інституціям, пов’язаним 

із становленням світового українськомовного медіасередовища. 

Результати дослідження використовують: 

– у науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки 

продуктивних моделей трансформації сучасних медіа, зокрема 

радіомовлення в умовах аудіовізуальної журналістики; як базу для 

осмислення професійних та освітніх вимірів мультимедійних технологій у 

радіожурналістиці; 



30 

– у практичній діяльності – у роботі радіогазети “Титан” 

ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” (довідка № 1 від 31.07.2018) в 

аспекті мобільної аудіовізуальної журналістики, її інформаційно-технологічної 

структури, сприйнятливості до конвергентних процесів у галузі ефірного та 

інтернет-радіомовлення. Рекомендації щодо організації роботи конвергентної 

редакції, застосування нових форм соціально-комунікаційних технологій у 

виробництві мультимедійного контенту для радіо в інформаційному 

суспільстві, розширення аудиторії засобами конвергенції радіо з 

комунікаційними можливостями соціальних платформ, зміцнення 

інформаційної безпеки держави засобами радіо враховано в роботі 

ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України «Запорізька 

регіональна дирекція»” (довідка № 369 від 02.08.2018). У ТОВ “Радіо Трек” 

(м. Рівне) використовують результати дослідження в контексті формування 

радіомовленням інклюзивного простору в умовах трансформації цифрових 

медіа, а також упровадження інструментів мультимедійного конвергентного 

медіа (робота на соціальних платформах, подкаст-сервісах, відеоблогінг) як 

запоруки конкурентоспроможності радіостанції на глобальному рівні (довідка 

№ 1-128а/18 від 10.08.2018). У ТОВ “Радіо «Нова Хвиля»” (м. Харків) – під час 

організації роботи конвергентної редакції, застосування нових форм соціально-

комунікаційних технологій у виробництві мультимедійного контенту для радіо 

“MFM STATION 91.2” (довідка № 3 від 15.08.2018). Сформовані за підсумками 

емпіричного дослідження рекомендації щодо організації роботи конвергентної 

редакції враховано КП “Муніципальна телевізійна мережа” Запорізької міської 

ради (довідка № 248 від 26.07.2018), рекомендації щодо застосування 

соціально-комунікаційних технологій для мультимедійного наповнення сайтів, 

зокрема щодо підготовки аудіовізуальних сюжетів, аудіоподкастингу, 

вертикальної організації робочого процесу в конвергентній редакції, моделі 

роботи мультипрофесійного журналіста, інтегровано в робочий процес 

інформаційного агентства “Region News Agency” (довідка № 027 від 

10.08.2018). Результати дослідження ґенези українськомовного радіо діаспори у 
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світовому медіапросторі використовують під час підготовки та проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів Канадсько-українського центру 

“Запорізької обласної універсальної бібліотеки” Запорізької обласної ради 

(довідка № 206 від 31.07.2018); 

– у навчальному процесі – з метою формування медіаграмотності та 

медікомпетентності у сфері використання аудіовізуальних медіа школярами і 

студентами, виховання відповідального ставлення та орієнтації до 

використання української мови в публічній комунікації, професійного 

підходу до створення сучасного конкурентного мультимедійного 

радіоконтенту, під час організації виховних і профорієнтаційних заходів, а 

також викладання дисциплін “Аудіовізуальні ЗМІ в системі PR”, “Радіо 

навчальна практика”, “Радіовиробництво”, “Радіоменеджмент” в Інституті 

журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету 

(довідка № 325в від 05.09.2018). У ГО “Територія реалізації авторських 

проектів” під час занять у “Першій дитячій телешколі” використовують 

рекомендації щодо застосування соціально-комунікаційних технологій у 

формуванні медіаграмотності й медіакомпетентності учнів під час створення 

аудіального контенту для соціальних мереж та авторських подкастів, 

організації виробничого процесу в радіомовленні в умовах глобальної 

трансформації медіа (довідка № 01-09 від 03.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно 

виконаною науковою працею, яка відображає авторський підхід до 

вирішення системної наукової проблеми. Усі ключові ідеї, положення, що 

розкривають наукову новизну, висновки та результати дослідження, отримані 

дисертанткою самостійно. Матеріали та висновки дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему “Дитяче 

радіомовлення в Україні: структурно-функціональний та творчий дискурс” 

(спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики) у дослідженні не 

використовувалися. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

доповідалися й обговорювалися на наукових і науково-практичних 

конференціях різних рівнів: 

– міжнародних: “Актуальні питання підготовки фахівців у сфері 

зв’язків з громадськістю та реклами” (м. Мінськ, 2014 р.); “Гра в бісер: 

комунікаційні ігри сучасності” (м. Луцьк, 2017 р.); “Журналістика, 

медіаслужіння і медіаосвіта” (м. Буча, 2017 р.); “Інноваційний розвиток 

економіки: підприємництво, освіта, наука” (м. Мінськ, 2017 р.); 

“Медіакультура та інформаційна безпека в Європі і світі: освіта, методологія 

досліджень, практика” (м. Запоріжжя, 2017 р.); “Наука і вища освіта” 

(м. Запоріжжя, квітень 2017 р., листопад 2017 р.); “Національно-

патріотичний досвід світового українства в соціально-комунікаційному 

дискурсі” (м. Запоріжжя, 2017 р.); “Проблеми гуманітарних і соціальних наук 

– 2017” (м. Будапешт, 2017 р.); “Пропаганда vs контрпропаганда у 

медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

“Формування ефективних механізмів державного управління та 

менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (м. Запоріжжя, 

2017 р.); “Актуальні питання сьогодення” (м. Обухів, 2018 р.); “Економіка і 

культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і 

реалії” (м. Київ, 2018 р.); “Інформація, комунікація і управління знаннями в 

глобалізованому світі” (м. Київ, 2018 р.); “Корпоративні стратегічні 

комунікації: нові тренди в професійній діяльності” (м. Мінськ, 2018 р.); 

“Міжнародна журналістика-2018: глобальні виклики, регіональне 

партнерство та медіа” (м. Мінськ, 2018 р.); “Наука і освіта в сучасному світі” 

(м. Караганда, 2018 р.); “Наукова школа Романа Іванченка” (м. Київ, 2018 р.); 

“Сучасні тенденції розвитку науки” (м. Київ, 2018 р.); 

– всеукраїнських: “ЗМІ та демократичний розвиток України” (м. Львів, 

2017 р.); “Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій” (м. Дніпро, 

2017 р.); “Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи” 

(м. Львів, 2017 р.); “Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та 
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перспективи розвитку” (м. Старобільськ, 2017 р.); “Актуальні проблеми 

розвитку засобів масової комунікації в сучасній Україні” (м. Вінниця, 

2018 р.); “Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика” 

(м. Тернопіль, 2018 р.); “Журналістська освіта в Україні: світові професійні 

стандарти” (м. Суми, 2018 р.); “Медіапростір: проблеми і виклики 

сьогодення” (м. Київ, 2018 р.); “Новітні тенденції в медіагалузі: український і 

зарубіжний підхід” (м. Київ, 2018 р.); “Сучасна регіональна журналістика: 

історія, реалії, перспективи” (м. Вінниця, 2018 р.); “Україна в гуманітарних і 

соціально-економічних вимірах” (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 65 наукових працях 

загальним обсягом 44,63 д. а., з них: 2 монографії (19,82 д. а.; із них 

1 одноосібна), 33 наукові статті (17,29 д. а.; 21 – у наукових фахових 

виданнях України із соціальних комунікацій, 10 – у періодичних наукових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 2 – в інших 

зарубіжних наукових виданнях), 30 – матеріали конференцій (6,33 д. а.),  

(1,19 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг дисертації – 738 сторінок, з них: основний текст – 

360 сторінок, список використаних джерел – 75 сторінок, додатки – 

283 сторінки. Список використаних джерел включає 785 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РАДІО 

 

 

1.1. Проблематика та поняттєво-методологічний апарат дослідження 

 

 

Теоретико-методологічне підґрунтя осмислення українськомовного 

радіо в глобалізованому світі є складником напрацювання мапи проблемного 

поля соціальних комунікацій. Прикладне значення кристалізації наукових 

проблем зумовлене переходом від узагальнених описових розвідок до 

конкретних праць, спрямованих на вирішення системної проблеми. Єдність 

теоретичного та прикладного вимірів реалізації наукової стратегії дослідника 

зумовлює істинність його суджень та ефективність для практичного поля, 

інтенсифікаційні процеси в якому обмежують рівень аналітичного 

споглядання, нівелювання цінності пізнання історичних передумов, віх 

розвитку соціального інституту, досвіду зарубіжних країн із виходу з 

локальних професійно-виробничих криз тощо. 

Кристалізація наукової проблеми є передумовою отримання науково 

обґрунтованих, істинних, достовірних результатів, що уможливить у нашому 

випадку дослідження світового українськомовного радіо як прибуткового та 

конкурентного суб’єкта українського медіаландшафту, а також 

мультимедійного сегмента глобального медіасередовища, для якого характерні 

тенденції конвергентності, акустичні й вербальні традиції міжкультурної 

комунікації, що потребує наукового осмислення та обґрунтування. Роками 

науковці різних галузей напрацьовували спільні засади пошуку та 

формулювання теоретичного підґрунтя власних наукових праць. З 1960-хх рр. у 

СРСР почали виходити у світ публікації, спрямовані на нівелювання наукового 

дефіциту в цій сфері, яку фахівці назвали проблемологією. У 1971 р. 
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дослідницька група в складі В. Брановицького, В. Глушкова, О. Довгялло, 

З. Рабиновича та інших обґрунтовувала загальну теорію систем (системологію), 

частиною якої вони вважали проблемологію [117]. 

Одні з перших праць у цій галузі підготовлені українськими 

філософами. Серед них захищена в 1968 р. у Москві дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Є. Жарікова на тему “Гносеологічний аналіз 

наукової проблеми” [173; 174]. За два роки в Києві В. Макєєв з успіхом 

оприлюднив дисертацію “Проблеми як форми мислення” [272]. У 1972 р. 

окреслені в науковій літературі напрями досліджень у проблемології 

Л. Фрідманом висвітлено в контексті математичної психології [495, с. 126–

137]. У 2001 р. автор опублікував підручник “Основи проблемології”, де 

виклав деталізовану структуру наукових проблем, а також підходи до їх 

розв’язання з використанням метамови задач [496]. Науковий доробок 

теоретика проблемології понад третину століття використовують у різних 

галузях, зокрема педагогіці (В. Утьомова), психології (М. Казакова), біології 

(Л. Обухова), філософії (О. Гасяка). Останній з 1970-х рр. вивчав наукову 

проблемологію крізь призму її гносеологічної природи [52, с. 120–126], 

пізніше – її епістемного потенціалу [53, с. 37–43] та аксіопотенційності ідеї в 

структурі проблеми [51, с. 3–10]. У 1984 р. методологічний аналіз ґенези та 

вирішення суспільної проблеми здійснив В. Куценко [255]. Проблемологія 

входить також до сфери інтересів сучасних дослідників, зокрема 

А. Баксакова, М. Туленкова [9], В. Горбунової [126], Л. Лук’янової [264], 

І. Михайлина [290], В. Нікіфорова [314], В. Різуна [409]. У 2018 р. спробу 

кваліфікації проблем у дискурсі наукових досліджень здійснила 

О. Ромах [416, с. 24–32]. 

У сучасному міжнародному науковому дискурсі широкого тематичного 

та соціального спрямування теорія проблем представлена працями 

дослідників різних сфер. Автори з Австралії та Китаю Н. Скотт та К. Лай, 

Д. Лі проблемологію в науковому тексті подали крізь призму туристичного 

бізнесу [666, с. 17–33]; П. Арнопулос як елемент проблемології розглядала 
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соціальну проблематику Канади [551, с. 190–201]; шляхи окреслення 

проблем та їхню структуру в науці на прикладі кібернетики розкрив 

Ф. Парра-Луна [707]. Дослідник методології управління комплексними 

проблемами Ч. Франсуа переконаний, що технологічна еволюція та 

глобалізація у ХХІ ст. зумовили нарощення на попередніх етапах кількості 

некритичних проблем, які нині набули загрозливих масштабів [609, с. 11–12]. 

Їхню ланцюгову взаємодію автор пропонує використати у зворотному 

напрямку, коли “попереднє відкриття передумов неминучих загроз та їхня 

вчасна інтерпретація, а також усвідомлення динаміки процесів та можливих 

критичних станів стають запорукою успіху” [609, с. 8]. Лише за цих умов, на 

думку автора, можна нівелювати загрозу комплексного колапсу систем. 

У Бельгії з 1976 р. Союз міжнародних асоціацій працює над “Енциклопедією 

світових проблем і людського потенціалу” [598].  

Широкий тематичний діапазон наукових розвідок, у яких чітко 

артикульовано цінність проблемології як науки з власною формалізованою 

теоретичною базою, методологією, історією, термінологічним апаратом, 

дають підстави розглядати її як міждисциплінарну наукову сферу. На 

підтвердження цієї тези можна назвати праці як у категоріях теорії 

соціальних комунікацій [290; 409, с. 258–267; 416, с. 24–32], філософії [315], 

інформатики [186, с. 334], психотерапії [356], психології [126], педагогіки 

[265, с. 329–331], туризму [264; 266, с. 266–267; 267], так і в окремих 

контекстах прикладної діяльності більшості галузей. На думку В. Нікіфорова, 

системність як одна з характерних рис, притаманних проблемології, 

зводиться до комплексу “систем дескриптивних термінів; систем процедур-

регулятивів, засобів і методів відображення проблемної ситуації; систем 

епістеміологічних одиниць – емпіричних даних і суджень про проблемну 

ситуацію, її моделі, онтологічних схем і картин” [314, с. 12]. Проблемна 

ситуація, на переконання В. Горохова та Н. Багдасар’ян, дослідників 

методології, філософії та історії науки й техніки, перебуває в площині 

“проблемного поля логіки і методології науки” [5, с. 17–52]. 
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Структурування термінологічного апарату, адаптованого для 

вирішення конкретного наукового завдання, здійснюється за індивідуальними 

характеристиками проблеми, що їх умовно В. Нікіфоров подає як “систему 

упорядкованих і логічно не суперечливих суджень і питань, вирішення яких 

необхідно для її розв’язання, можливо, шляхом отримання нового знання” 

[314, с. 26]. Кількість фрагментів цієї системи залежить від “проблемної 

галузі” [314, с. 26], а їх матеріал є “середовищем проблемної ситуації” [314, 

с. 26], визначає масштаб завдання й вирішення проблеми крізь призму її 

наукової складової. До основних змінних справедливо додати рефлексію на 

зміну чи вирішення проблеми, а також трансформацію системи за наслідками 

її розв’язання, як кінцевий елемент у роботі над однією проблемою та 

платформу до кристалізації проблеми вищого рівня. Кожна проблема 

потребує вирішення (усвідомленого та об’єктивного), а отже, передбачає 

напрацювання засобів для її задоволення (осягнутих та доведених). Часто 

вирішення закладене в самій проблемі, що випливає з її базових 

характеристик. Вони, за В. Горбуновою, передбачають “імпліцитність 

(внутрішньо) – шлях власного розв’язку” [126, с. 28] та “операціоналізацію – 

максимальний зв’язок із практикою дослідження” [126, с. 28]. 

Процеси стандартизації в проблемології наближають її до 

масштабування на рівні загальної теорії проблем. Із цією метою в межах 

кожної галузі необхідно структурувати та підготувати до використання в 

практичній площині комплекс специфічних методів. Наприклад, 

В. Нікіфоров оптимальною для аналізу проблемної ситуації вважає 

методологічну базу, у складі якої “побудова морфологічних таблиць (для 

виявлення середовища проблемної ситуації і визначення проблемної галузі), 

синектика (для фіксації основної суперечності, “ядра” проблемної ситуації), 

мозковий штурм (для формулювання альтернативних розумінь проблемної 

ситуації й проблеми), метод суперпозиції (для виявлення структурної 

проблеми) і деякі інші” [314, с. 11–12]. Методологічна база досліджень із 

соціальних комунікацій, на думку автора, “спирається на загальну 
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методологію аналізу та вирішення проблемної ситуації, водночас ґрунтується 

на мотивації до вирішення й моделюванні внутрішньогалузевих підходів до 

розв’язання наукових проблем” [87, с. 50]. 

Осмислюючи методологію наукових досліджень, О. Баксаков та 

М. Туленков кристалізують основні етапи постановки наукової проблеми: 

“– вичленувати відоме і невідоме, факти пояснені та ті, що вимагають 

пояснення, факти, що відповідають теорії й суперечать їй;  

– сформулювати питання, що виражає основний смисл проблеми, 

обґрунтувати його правильність і важливість для науки; 

– окреслити конкретні завдання, послідовність їх вирішення й методи, 

які будуть застосовані при цьому” [9, с. 38–39]. 

Узагальнення результатів досліджень українських та зарубіжних 

теоретиків проблемології з різних галузей науки дали можливість усвідомити 

алгоритм вирішення соціальної проблеми в науковому процесі. Механіку 

розвідки структурно презентовано як комплекс взаємозумовлених етапів, 

орієнтованих на вирішення проблеми (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема вирішення конкретної соціальної проблеми  

в науковому дискурсі [87, с. 51] 
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Існування суперечностей є органічним складником суспільного 

поступу й постійним подразником, що спонукає до цього. Ідентифікація та 

робота над їхнім вирішенням можлива лише за умов включення дослідника в 

соціально-комунікаційний простір, “інфікований” проблемою. Особливого 

значення в такому разі набувають “методологічні установки, ціннісні 

орієнтації, стиль мислення, картина світу, концептуальний апарат, 

використовувана мова” [316, с. 33]. Усвідомлення проблеми є передумовою її 

розв’язання, адже автор, який відчуває дисонанс у реальному стані речей, 

готовий докладати зусиль для його нівелювання. 

Схема, як комплекс причинно-наслідкових зв’язків, підтверджує 

перспективність науки в розв’язанні проблеми не лише на теоретичному 

рівні, а й на практиці, адже дослідницька робота може бути припинена за 

умов деактуалізації проблеми, трансформації її в проблемні ситуації вищого 

рівня, що актуалізує інший комплекс питань, вартих уваги. На думку автора, 

“в результаті накладення отриманих науковцем знань (результатів розвідки) 

на емпіричний вимір досліджуваного об’єкта ідеальною є модель, за якої 

отримані дані стануть цінним джерелом, а імплементація – імпульсом для 

змін у системі” [87, с. 51]. У противному разі відсутність результату може 

свідчити про хибні висновки, а некоректна робота системи – як про 

дерегуляцію певних сегментів роботи (з причин порушення логіки думки, 

вербалізації проблеми, доведення результатів тощо), так і про деформацію 

соціальної структури суспільства, на що дослідник може мати лише 

локальний вплив. 

Проблемологія як складник загальної теорії систем, незважаючи на 

міждисциплінарну природу, актуалізована в багатьох аспектах суспільного 

знання. У масових комунікаціях вона є запорукою коректного розв’язання 

актуальних проблем журналістикознавства, що в комплексі висновків певних 

наукових праць стає цінним для галузі та засновано на потребі 

конструювання архітектури проблемології в соціальних комунікаціях. 

Дослідження масиву проблемних ситуацій ускладнюється ще через те, що в 
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роботі кожного окремого автора можлива безліч варіантів ходу розвідки. 

Достовірність висновків забезпечується не лише оприлюдненими результатами, 

а й трансформацією систем, сприйняттям якісно нових смислів, 

актуалізацією для опрацювання в подальшому проблем вищого рівня. 

Глобалізаційні процеси стимулюють перегляд ролі медіа в загальному 

соціально-комунікаційному процесі, де слово на рівні з професіоналами 

мають аматори. Фахівці з радикальними поглядами заявляють про 

завмирання певних сегментів інформаційного простору в зв’язку з 

поглинанням їх мережею. Це зумовило трансформацію ЗМІ як запоруку 

оновлення та посилення їхньої конкурентоспроможності на ринку. Правова 

демократія, відкритість, масштабна міжкультурна комунікація є прецедентом 

небаченої свободи слова та інформації, що спричиняє нові проблеми. 

Ґрунтуючись на моделі визначення проблемної ситуації В. Нікіфорова, 

викладемо архітектуру проблематики дослідження українськомовного радіо 

у світовому медіасередовищі (рис. 1.2). 

 

 
 

 

Рис. 1.2. Проблематика вивчення українського радіомовлення 

у глобальному медіасередовищі [87, с. 51] 
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Проблемною галуззю дослідження автора є соціально-комунікаційна 

дійсність у парадигмі глобалізаційних процесів, впливи яких неможливо 

нівелювати в жодному секторі реального життя. Мультикультурне 

конвергентне світове радіомовлення є середовищем проблемної ситуації, яка 

визначається через інтеграцію українськомовного радіо в глобальний 

контекст медіа. Це стимулює оновлення сектору, приведення його у 

відповідність до найкращих зразків радіомовлення у світі. “Проблемна 

ситуація українськомовного радіо як складника міжнародного 

медіаконтексту визначається його внутрішніми викликами (конкурентністю, 

фінансовою ефективністю) та зовнішніми перспективами” [87, с. 51]. Із цією 

метою необхідно розв’язати конкретні проблеми, пов’язані з відтоком 

слухачів до мобільніших платформ технічно сприйнятливіших медіа, 

вторинним сприйняттям аудиторією та рекламодавцями медіаканалу 

порівняно з телебаченням і мережею, активізацією конкурентоспроможності, 

внутрішнім компромісом щодо рівня впровадження новітніх технологій. 

Невідворотними ці процеси в українському радіомовленні є з огляду на 

активну інтеграцію країни у світовий медіапростір, потужну організовану та 

активну громаду українства на всіх континентах, потенційно перспективний 

для рекламодавців масштабний ринок національних, регіональних та 

інтернет-радіостанцій, інтерес до автентичної й самобутньої культури та 

європейської самоідентифікації населення. Приведення у відповідність до 

світових стандартів українських радіостанцій нівелює внутрішні виклики в 

галузі, стимулює розвиток автентичних, комерційно ефективних проєктів, які 

не лише збагатять радіопростір Україні, а й накреслять на світовій мапі медіа 

вагомі радіоініціативи українців. Це можливо за підсумком посилення 

триєдності професіоналізму, якості контенту та фінансової перспективності 

радіопроєктів, зокрема для великих зарубіжних інвесторів, рекламодавців, 

спонсорів. Суперечності між потенційною перспективністю та фактичним 

далеко не ідеальним станом функціонування медіасектору за умов 

інтенсивності впровадження конвергентних інструментів та темпів 
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трансформації інституту залежать від об’єктивних причин негативної 

актуалізації змін і водночас пояснюються не ідентифікацією проблем. 

Глибоке опрацювання проблемного поля, достовірні результати та 

об’єктивна неминучість оновлення (технічного, смислового, світоглядного) 

українськомовного радіо відкриє нові проблемні ситуації, поставить перед 

ученими ширші, інтегровані з іншими проблемами завдання, що також є 

свідченням еволюційного поступу наукової думки. 

Вивчення трансформації та конвергенції українськомовного радіо у 

світовому медіапросторі неможливе без комплексного вирішення складних 

суспільно-політичних питань. Лише за умов системного підходу до 

розв’язання наукової проблеми трансформацій та конвергенції 

українськомовного радіо можна осягнути її, змоделювати етапи подолання, 

підібрати механізми та необхідне теоретико-методологічне забезпечення, що 

неможливо без дескриптивного огляду термінологічного апарату дослідження. 

Суспільна трансформація соціального інституту радіомовлення – це 

безперервний процес, який залежить як від політичної кон’юнктури, 

економічної ситуації, технологічних інновацій, так і від актуалізації потреби 

до змін на кожному етапі. На думку автора, “відсутність кінцевої форми, а 

також ідеального уявлення про довершеність радіо як цивілізаційного 

феномену дозволяють йому постійно змінюватися, набувати нових 

властивостей завдяки конвергенції (зближенню) медіасередовища” [107, 

с. 155]. 

Наукова думка багата результатами досліджень трансформаційних 

процесів та механізмів конвергенції в різних галузях, зокрема в 

комунікативістиці. Міждисциплінарність наукових підходів забезпечує 

системність процесу наукового пізнання, робить його результати ціннішими. 

Трансформаційні процеси в українському журналістикознавстві осмислено 

в працях І. Боднар [20, с. 68–72], А. Чічановського, О. Старіша [523], 

М. Тимошика [456, с. 20–28], О. Сербенської, В. Бабенко [424, с. 270–274], 

Н. Виговської [38, с. 121–176]. Зокрема, В. Брадов вивчав трансформацію 
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медіасистем як фактор зародження ринкових відносин у секторі [24, с. 161–

168]. Цінними для дослідження є наукові пошуки І. Дьоміної [153, с. 183–187], 

Дж. Алехандро [545, с. 5–42], Е. Кульчицкі [665, с. 3–28], Т. Чемберса [579, 

с. E1–E4], О. Пінчук [349, с. 262–267], Дж. Догерті розглядала спотворення 

інформаційної картини подій на сході України російськими мовниками [595, 

с. 2–29]. Журналістські практики як чинник трансформації конфліктів 

осмислювали С. Мелоун, О. Белелі, Г. Терзіс [688, с. 1–20]. 

У науковому соціально-комунікаційному дискурсі є розробки з 

осмислення трансформації медіасфери під впливом поточного суспільно-

політичного процесу. Так, О. Гресько трансформаційні процеси в медіа 

розглядала в трикутнику “суспільство – преса – влада” [143, с. 22], 

осмислено його й іншими дослідниками, зокрема В. Шклярем. При цьому в 

умовах глобальних суспільних змін, на думку О. Гриценко, “суттєво 

змінюється роль мас-медіа і створюваної ними медіа-культури, ЗМК 

починають значно більше впливати на політичну культуру та політичну 

комунікацію, призводячи до «медіатизації політики»” [146, с. 46]. 

Посилення впливу політики на свободу медіа в Росії дослідила 

Н. Алексаньян [2, с. 89–96]. Вона називає цю проблему критичною для 

розвитку сектору у своїй країні, в Україні ж, на думку І. Боднар, причина 

стагнації ринку медіа в “загальному кризовому стані економіки України в 

цілому, і соціальній нестабільності в її суспільстві” [20, с. 70]. Криза 

економіки зумовлює кризу цінностей та соціальної сфери загалом, що, за 

визначенням В. Лизанчука, протягом років незалежності спричиняє 

зниження культури радіослухачів [261, с. 4]. Зберегти аудиторію та 

вистояти в умовах конкуренції радіо допомагають мобільність і 

сприйнятливість до змін, що відображено в “принципі взаємозалежності 

суспільства та журналістики” О. Гояном [133]. 

Трансформаційний потенціал українського радіомовлення І. Хоменко 

не пов’язує із “чимось принципово новим, невідомим дослідникам” [503, 

с. 111], натомість висловлює упевненість у тому, що всі зміни в галузі 
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відбуваються в чіткій залежності від “об’єктивної суспільної потреби у 

відповідних формах віддзеркалення дійсності” [503, с. 111]. Серед інших 

дослідників, які зверталися до оцінювання процесів трансформації 

аудіальних медіа, – В. Сухарєва [449], в умовах мережі – І. Карпенко [225], 

А. Коротков, К. Карякіна [243, с. 42–45]. Дефініцію “віртуальної 

особистості” вводять до наукової термінології О. Асмолов та Г. Асмолов, 

при цьому вважають її “достатньо повноцінною, щоб самостійно 

ініціювати нові соціальні взаємодії, які не виходять за межі інтернету” 

[552, с. 101]. 

Трансформація комунікативного середовища, на думку А. Короткова, 

К. Карякіної, твориться в контексті розвитку кіберпростору як “одного 

з ключових інструментів сучасної ідеологічної й політичної системи 

формування та трансформації глобальної суспільної свідомості” [243, с. 67–

68]. Характерними рисами цього є масштабність і системність розрізнених 

дій у галузі, що мають значення для соціуму. Суспільно-політичний код 

трансформації українськомовного радіо зазнав змін на тлі складних 

суспільно-політичних процесів, опинившись на зламі цивілізаційного вибору 

незалежної України. На внутрішні виклики, інформаційні інтервенції 

наклалися й зовнішні умови поступу аудіовізуальних ЗМІ, технічна 

революція. Функціональну трансформацію українськомовного 

радіомовлення досліджено крізь призму найважливіших історичних 

трансформацій соціального інституту: 

І етап – зародження радіомовлення в Україні, старт якого датують 

16 листопада 1924 р. Тоді в Харкові радіослухачі почули перші позивні 

радіосигналу. Першу програму рідною мовою за кордоном українські слухачі 

почули 23 травня 1923 р., до цього українська пісня в радіоефірі різних країн 

збирала захоплені відгуки місцевих жителів; 

ІІ етап – кристалізація інституціалізаційних процесів у секторі. На 

материковій Україні це відбувалося в жорстких умовах радянської командно-

адміністративної вертикалі, українство за кордоном групувалося з метою 
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організації окремих годин в ефірі місцевих радіостанцій на всіх континентах. 

Цей історичний період охоплює роки “золотого століття” радіо, а також його 

стагнації в еру телебачення; 

ІІІ етап – комерціалізація радіомовлення в незалежній Україні, 

переорієнтація та материкове мовлення еміграції [134]; 

IV етап – діджиталізація українського радіомовлення на тлі 

конвергенції в медіа, адаптація до зміни парадигми мовлення в умовах 

швидкісного мобільного інтернет-покриття, нівелювання класичної форми 

передачі інформації “від одного до багатьох”. 

На рівні технологій розповсюдження радіосигналу трансформаційні 

процеси в радіомовленні перейшли від лінійних одноканальних до цифрових 

та мережевих, що детальніше викладено автором в окремій публікації [107, 

с. 155–156]: 

“AM радіо” – найпоширеніший стандарт розповсюдження радіосигналу 

довгими та короткими хвилями в 1920–1950-х рр. 

“Дротове радіо” – спосіб трансляції радіоповідомлень, поширюваних 

через контактне з’єднання з мережею кабелем. Це популярна з 1925 р. в 

СРСР форма комунікації з населенням, призначена на перших етапах для 

відтворення ефіру в місцях масового перебування слухачів, пізніше – як 

квартирний гаджет із цілодобовим доступом до мережі мовлення. 

“FM” радіо – спосіб передачі звукового сигналу покращеної якості, 

винайдений Е. Армстронгом у 1933 р. 

“FM stereo” (“Radio Data System”) – від 1970-хх рр. спосіб поширення 

радіосигналу двома каналами, що надавав змогу окремим потоком 

транслювати інформацію, призначену для відтворення в текстовому форматі 

на дисплеї, зазвичай автомобільного приймача. 

“DAB” радіо – цифрове радіомовлення з високою якістю звуку, що 

якісно відрізняється від попередніх форматів ефективнішим використанням 

частотного ресурсу завдяки трансляції на одній частоті кількох радіосигналів 
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без втрати якості звучання. Перший масштабний перехід на сучасний 

стандарт розпочато 1995 р. у Норвегії. 

“IP” (“Internet Protocol”), або “RoIP” (“Radio over Internet Protocol”), 

радіо – трансляція радіоконтенту через інтернет, призначена для відтворення 

на будь-якому цифровому пристрої, підключеному до всесвітнього павутиння. 

“Технологія забезпечила покращення якості та спрощення відтворення 

радіосигналу на тлі розширення комунікативних можливостей, доступу до 

контенту будь-якого типу для одночасного використання великою кількістю 

слухачів. Перша інтернет-радіостанція «Internet Talk Radio» створена 

компанією «The Internet Multicasting Service» (США) в 1993 р.” [107, с. 155]. 

Надалі трансформацію системи доставки радіосигналу до аудиторії 

науковці пов’язують із технологічним поступом, розширенням лінійки 

пристроїв, здатних відтворювати радіоконтент, збагаченням можливостей 

його презентації на рівні аудіовізуальної інформації, розробкою 

спеціалізованого програмного забезпечення, орієнтованого на поглиблення 

зворотного зв’язку з радіостанцією та комунікування радіокористувачів між 

собою. Змістове наповнення радіопрограм трансформується під впливом 

опцій, передбачених для них інструментами кросплатформної 

(мультиплатформної) журналістики. 

Наслідком трансформаційних процесів, конвергенції в медіа В. Гвоздєв 

називає “зміну самого інформаційного продукту, який завдяки технології 

оцифровування стає єдиним, інтегрованим” [54, с. 169]. Дослідник 

переконаний, що на сучасному етапі цей процес є визначальним у різних 

галузях. В економіці термін тлумачать як “зближення різнорідних 

економічних систем, економічної і соціальної політики різних країн” [236] 

або “модель «єдиного індустріального суспільства», яке не буде ні 

капіталістичним, ні соціалістичним” [123, с. 146]. Зокрема, І. Ердал 

конвергенцію тлумачить як складову інтеграційних процесів в умовах, коли 

“медіаорганізації все частіше інтегрують виробництво для різних 

медіаплатформ, щоб заохотити співпрацю між бюро” [600, с. 58]; 
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Є. Цимбаленко переконаний, що “конвергенція – це не тільки синтез традиційних 

і нових медіа. Це своєрідний синтез культури виробництва і споживання 

інформації у результаті компромісів, зумовлених специфікою комп’ютерно-

опосередкованої комунікації у мережевому соціумі” [509, с. 81–85]. 

Український дослідник В. Іванов розглядає комунікаційні процеси 

крізь призму праць представників українських і зарубіжних наукових шкіл 

[208, с. 6–20]. Професор комунікації та філософ зі США Г. Дженкінс 

конвергентною називає ситуацію, за якої “стираються межі між засобами 

масової інформації, навіть між точками зв’язку, такими як пошта, телефон і 

телеграф, та масовими комунікаціями, такими як преса, радіо та телебачення” 

[642, с. 10], мереж телерадіомовлення. Цей термін В. Гвоздєв вважає за 

доцільне замінити на “конвергентні цифрові мережі” [54], а основною 

засадою медіаконвергенції називає “стирання меж між мас-медіа” [54]. На 

думку автора, “процеси зближення відбуваються на тлі чи за наслідками 

природного розпаду усталених комунікативних зв’язків. Ці процеси 

прийнято називати дивергентними, що сповна проявилися в російсько-

українському медіапросторі з 2014 р. та дали імпульс до підвищення якості 

національного контенту. У технічному плані дивергенція проявляється через 

технології доступу до мультимедійного контенту, що конкурують, де виграє 

той, хто забезпечить вигідний консенсус між пропонованими функціями, 

їхньою простотою, доступністю (вартість обладнання та щомісячні платежі), 

цінністю контенту (унікальність, цікавість)” [69, с. 181–182]. На заваді 

насиченню інформаційного простору якісним (за змістом і формою) 

медіаконтентом його вартістність, що, як наслідок, знижує його можливість 

конкурувати на ринку. 

В українській науці цій проблематиці присвячені праці Н. Гадьо [50, 

с. 45–52], В. Гвоздєва [54], О. Гояна [133, с. 130–134], М. Криворучка [249, 

с. 302–307], А. Недо [313, с. 88–93], Ю. Половинчак [360, с. 57–69], 

Б. Потятиника [363, с. 47–53]. Сучасні процеси конвергенції на українському 

медіаринку досліджувала О. Самуляк [420, с. 303–308], конвергентні медіа як 
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наукову категорію осмислила Л. Мудрак [299, с. 256–267], Ю. Єлісовенко, 

П. Полісученко аналізували потенціал нових форм спілкування за інтеграції 

новітніх ЗМІ [171, с. 158–162]. Зарубіжний контекст окресленої проблеми 

вивчаємо за працями дослідників із Норвегії – І. Ердала [600, с. 51–61], 

І. Аспеслаен Ерікстад [553, с. 16]; Португалії – П. Кордейро [584, с. 492–510]; 

Росії – Г. Бакулєва [7], К. Баранової [8], О. Вартанової [31, с. 11–14], 

А. Катаєвої [227, с. 92–94]; Польщі – П. Чарнек [588, с. 53]; Швейцарії – 

М. Гачера [613, с. 147–169], Ф. Лавена [667]; Великобританії – Г. Майкла, 

Ш. Янга [686]; США – Д. Белла [11, с. 330–342], К. Дей Гуд [590, с. 691–709] 

Г. Дженкінса [642], Дж. Джарвіса [640, с. 189], К. Доктора [593], Р. Барро, 

Х. Сала-і-Мартіна [562, с. 223–251], Л. Мановича [676], Х. Пауел [713] та ін. 

У контексті радіомовлення медіаконвергенцію вивчала І. Карпенко [224, 

с. 190–194; 226, с. 277–283].  

Важливими для осмислення перспектив розвитку сектору є погляди 

медіафутурологів загалом та радіофутурологів зокрема, наукові пошуки 

яких спрямовано в бік системних змін у глобальному радіо. Засновник 

радіофутурології, медіаменеджер із Великобританії, у портфоліо якого 

успішні медіапроєкти в Північній Америці, Європі, Австралії та Азії, 

Дж. Кридланд [668] розглядає науковий напрям в аспекті медіафутурології 

та наголошує на безальтернативності поступу світової журналістики в 

контексті конвергентних процесів. Протилежними є переконання 

К. Зоріна, який у своїх працях доводить, що ціною, яку доведеться 

заплатити за технологічний поступ, стане нівелювання “сенсової 

журналістики” [206]. 

Конвергенція як невід’ємний складник еволюціонування медіа від 

моно- до мультимедійних платформ, зароджувалася ще в 1940-х рр. Основні 

етапи становлення цифрової парадигми мультимедійного простору 

Є. Цимбаленко узагальнив у хронології: 

– “кінець 1940-х р. – винахід цифрового зв’язку; 

– кінець 1960-х рр. – винахід протоколу TCP/IP; 
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– початок 1970-х рр. – створення мережі «Arpanet» з ознаками мережі; 

– кінець 1970-х рр. – винахід персональних комп’ютерів; 

– кінець 1980-х рр. – винахід протоколу HTTP; 

– 1992 р. – відкриття інтернету для публіки і запуск браузера «Mosaic»” 

[509]. 

На сучасному етапі, на думку автора, доцільно “говорити про ще один 

етап розвитку технологій, які інтенсифікували процеси цифровізації 

(діджиталізації) сучасних медіа завдяки швидкісному доступу до ресурсів 

мережі через персональні портативні пристрої. У 2008 р. компанія «Apple» 

презентувала «iPhone 3G» – перший смартфон із технологіями «3G» та 

«GPS». Для радіомовлення популяризація таких пристроїв відкрила шлях до 

мультиплатформного позиціонування та розвитку нових способів взаємодії з 

аудиторією, представлення інформації слухачеві” [69, с. 182], а в нових 

умовах – радіокористувачеві. 

Досліджуючи медіаконвергенцію як чинник трансформації ЗМІ, 

В. Гвоздєв констатує, що “змінюється характер журналістської праці, саме 

розуміння цієї професії, значно розширюються її межі – від власне 

журналістської творчості до медіадіяльності в широкому сенсі” [54]. Ці зміни 

охоплюють медійний, технологічний та організаційний рівні конвергенції, 

що їх обґрунтовує доцент кафедри медіа Коледжу Волда в Норвегії І. Ердал 

[600, с. 51–61]. Вони, на думку дослідників Х. Гарсія-Авілес, Д. Краус 

Е. Кальтенбруннер (Австралія), відбуваються в межах окремих платформ, 

перехідних медіа та за умов повної інтеграції [616]. 

Українські дослідники В. Поповський, В. Ковальчук та О. Лемешко 

пропонують трирівневу модель упровадження конвергенції. На першому 

рівні конвергенція несистемна, відбувається в окремих випадках усередині 

однієї мережі. Надалі вона набуває локального характеру, змінює цілі 

системи, орієнтується на інтелектуальну взаємодію. На вищому рівні 

міжмережевий характер конвергентних процесів зумовлює відсутність 

необхідності використовувати застарілі форми комунікації [454].  
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У телекомунікаційному просторі конвергенцію систем науковці 

обґрунтовують як комплекс у складі: “технологій доступу, обладнання, 

логістичну, бізнесову, ринку послуг, на рівні програмного забезпечення 

законодавчого регулювання, іменування (використання одного бренду для 

ідентифікації різних ресурсів)” [454]. Від традиційних вони, на думку 

Л. Мановича, відрізнятимуться кількісним позиціонуванням, модульністю 

(організовані неієрархічними способами), автоматизацією, мінливістю та 

перекодуванням [676, с. 49–65]. Проведене автором дослідження дало 

підстави стверджувати, що центральні процеси конвергенції в радіомовленні 

виражаються у: 

– “мультиплатформному режимі роботи (звук, текст, відео, соціальні 

мережі); 

– змінах у технічному забезпеченні роботи працівників 

радіоорганізацій, трансформації жанрової парадигми журналістської 

діяльності, серед іншого через розширення можливостей до створення 

персонального контенту аматорами; 

– мультипрофесіоналізмі журналістів, функціональне навантаження 

яких уже не обмежується виконанням окремого сегмента роботи (написання, 

озвучування, монтаж, поширення програм в ефір, вебдизайн, популяризація 

себе та власного контенту серед іншого через соціальні мережі, пошук 

спонсорів); 

– програмному обслуговуванні комп’ютерними інженерами від 

створення та підтримання роботи сайту до написання унікальних програм, 

розробки мобільних застосунків, технічного супроводу роботи web-сервісів; 

– розширенні маркетингових можливостей з акцентом на 

мультиплатформність чи в межах кожної платформи окремо” [69, с. 183]. 

Інтенсифікаційні процеси конвергенції в українському радіомовленні 

ставлять перед радіоуправлінцями завдання із забезпечення додаткових 

витрат, перед творчим персоналом – стимулювання просвітницької 

діяльності, перед працівниками галузі освіти на науки – перегляду підходів, 
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оновлення програм професійної підготовки спеціалістів, зокрема в аспекті 

організації роботи конвергентних редакцій, перед законодавцем – 

стимулювання розвитку радіобізнесу та впровадження інноваційних 

інструментів його презентації як запоруки конкурентоспроможності на 

ринку. Держава, на переконання К. Афанасьєвої (Горської), тут відповідає за 

“контроль над концентрацією медій, стандарти медіаконтенту на всіх 

медіаплатформах, захист національного медіапродукту” [4]. Суспільство має 

бути готовим до змін та адекватно реагувати на них (рис. 1.3).  

 

 
 

Рис. 1.3. Ресурсне забезпечення процесів конвергенції  

в українськомовному радіо [69, с. 184] 
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та проєктів українців за кордоном заходи переформатування власної 

діяльності “на етапі постакліматизації” [4] зумовлюють оптимізацію в роботі 

медіаорганізації, підвищують її мобільність, сприйнятливість до змін, 

підвищення інтересу та, як наслідок, нарощування комерційної ефективності. 

Ланцюгова реакція аудиторії стимулює інтерес рекламодавців, що в 

перспективі зумовить ідентифікацію радіо як конкурентоспроможного 
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поліінструментального мультиплатформного медіаканалу, цікавого слухачам 

та цінного для рекламодавців. 

Обґрунтовані дослідниками протилежні тенденції до регіоналізації [54] 

чи збільшення радіоорганізацій на рівні національних мовників і 

медіахолдингів [4] є перспективними з погляду інтеграції у свою діяльність 

інноваційних інформаційно-комунікативних інструментів. З одного боку, 

конвергенція стимулює поступ місцевих мовників, зумовлюючи виникнення, 

зокрема, аматорських ініціатив, з іншого – збагачує форми презентації 

потужних радіоорганізацій у напрямі, наприклад, розробки унікальних 

програмних застосунків. Доступність технічних засобів для створення 

авторських проєктів та забезпечення доступу до них широкого кола слухачів 

трансформують парадигму сприйняття радіоконтенту та, на думку автора, 

“переорієнтовують слухача з бренда станції на контент, унікальність та 

відповідність запитам аудиторії якого напряму конвертуються у прибутки” [69, 

с. 184–185]. Поступ сектору місцевого мовлення в глобалізованому світі серед 

іншого стимулює збереження національного культурного різноманіття, зокрема 

завдяки формуванню національно орієнтованого автентичного радіоконтенту. 

Протилежною тенденцією є орієнтація на інтернаціоналізацію медіа, 

що зумовлює соціальну толерантність, узвичаює мультикультуралізм та 

стирає соціально-правові кордони. Радіомовлення за цих умов стає ближчим 

слухачеві завдяки посиленню його впливу на зміст та специфіку презентації 

контенту, взаємодії з ним, комбінаторним рисам “другого екрана” (“Second 

Screen”) і поліплатформності. Взаємодоповнення мережі та радіо дозволяє 

зберігати та забезпечувати відкритий доступ до цифрового архіву, пошук і 

відтворення потрібного повідомлення, а можливість зупинити та 

повернутися до прослуховування контенту нелінійно нівелює одну з 

визначних особливостей радіо на попередніх етапах. Нині така опція 

доступна завдяки технологіям “Radio-on-Demand” та “Audio-on-Demand” – 

не ефірного цифрового мовлення, за якого, на думку І. Карпенко, дослідниці 

мережевого радіо, “медіаконвергенція, яка веде до істотного «перерозподілу 
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ролей» у традиційних ЗМІ, змінює роль аудиторії. З пасивної і безликої 

маси, яка споживає пропонований їй зміст, вона перетворюється у доволі 

конкретні групи, інформаційні потреби і комунікаційні звички якої можуть 

визначені вельми точно” [225, с. 12]. 

Як згадує Ф. Лавен, від 1897 р., коли фізик В. Томсон (Лорд Кельвін), у 

ті роки президент Королівського товариства Англії, безапеляційно заявив, що 

“радіо не має майбутнього” [цит. за 667, с. 1] (справедливості заради, 

зауважимо, за життя автора другого закону термодинаміки популярності 

воно так і не набуло), соціальний інститут глибоко трансформувався (від 

“AM” та “FM” до цифрового (“DAB”) і мережевого мовлення). Відчутна 

інтенсифікація цих процесів останніми десятиліттями, коли конвергенція в 

радіопросторі зумовила переосмислення колись “живого слова”, яке наразі 

набуло візуального вираження через зображення, текст, зворотний зв’язок 

тощо. Ф. Лавен висловлює упевненість у тому, що “ми не будемо 

«обмежуватися» одним механізмом доставки. Буде багато конкуруючих 

технологій для надання мультимедійних послуг” [667, с. 10]. Це в 

українському контексті стимулює зростання ефективності світового 

українського радіо як складника глобального радіопростору. Етапи таких 

змін подано на рис. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.4. Інтенсифікація еволюційних процесів  

в українськомовному радіо [69, с. 186] 
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Можливість вільного вибору інформації, наявна свобода доступу до 

неї, соціалізація як міра ефективності споживання та обміну знаннями є 

запорукою демократизації, без якої неможливе формування інформаційного 

суспільства. У соціумі, відкритому до сприйняття змін у різних соціальних 

інститутах, легше проходять трансформаційні процеси, неможливі нині без 

діджиталізації, конвергенції та глобалізації. Конвергенція є передумовою 

глобалізаційних процесів, відповідно, не може повноцінно відбуватися у 

вакуумі (географічному, технічному, світоглядному), без чіткого 

усвідомлення кінцевого адресата повідомлення. Авторитетною є думка 

О. Гояна, який вважає, що “найсуттєвішим у визначенні аудиторного ринку є 

суспільство, тобто ті цінності й набутки, які громадськість отримує та 

перерозподіляє внаслідок політичного, економічного чи соціального 

розвитку інформаційного суспільства” [133, с. 130]. Останнє є продуктом 

універсалізації обміну інформацією та органічним проявом глобалізації, що 

особливо важливо, за М. Олброу, оскільки “нині земна куля акумулює 

загальну стратегію суспільної свідомості” [544, с. 34]. 

Ці процеси можуть відбуватися природно або бути зумовленими 

зовнішніми чинниками військової, економічної, культурної експансії 

(неприродними). Теоретичною платформою для осмислення цих процесів є 

концепція глобальних трансформацій М. Кастельса, Х. Борха, [572] та модель 

“глобального села” М. Маклюена [273]. Інтегрований простір інформаційних 

послуг досліджували теоретики культури глокалізації в медіа США та 

Великобританії М. Крайді [661, с. 456–476; 662, с. 359–363], Ш. Мохаммед 

[694], Р. Робертсон [736], соціолог М. Федерстоун [604, с. 1–14], М. Ян [639, 

с. 66–75], Дж. Рітцер, П. Дін [735], М. Амплуджа [548] та ін. Глобалізаційним 

процесам у культурі присвячені праці В. Бондаренко, Д. Суворової [21], 

О. Гриценко [146, с. 42–46], О. Зернецької [203, с. 49], Ю. Половинчак [360], 

Є. Цимбаленка [510, с. 56–59]. Однією з ключових умов інтеграції України в 

європейський простір Н. Грицяк вважає запровадження суспільного 

мовлення [147, с. 8–10]. 
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Два протилежні підходи до визначення цього процесу в науковому 

дискурсі репрезентує О. Гриценко. Погляди противників дослідниця вважає 

критичними, а прихильників – оптимістично-утопічними. І хоча, на її думку, 

деструктивним є мислення з погляду “культурного імперіалізму”, між тим 

“глобалізаційні процеси є причиною зростання концентрації глобальних ЗМК 

і створення транснаціональних мультимедійних корпорацій…, здатних 

контролювати масову свідомість великої кількості людей у різних країнах за 

допомогою створюваних ними взірців масової культури” [146, с. 45]. На межі 

зіткнення діаметрально протилежних “ідентичності космополітичного 

характеру” та “ідентичності спротиву” загострюється “криза ідентичності”. 

Нівелювання гострих конфліктних ситуацій можливе за умов сприйняття 

соціумом ідей мультикультуралізму, який, у віртуальному просторі, на думку 

Ю. Половинчак, набуває “специфічної форми культури – кіберкультури” 

[360, с. 111]. 

На практиці ж експансія ідей, способу життя та мислення є виграшною 

для країн з потужною економікою, які мають можливість фінансувати 

масштабні культурні проєкти, тиражувати смисли на глобальному рівні. 

“Представники наукових кіл Індії, Аргентини, Бразилії критикують такий 

підхід, доводячи, що глобалізація не стільки сприяє розвитку їх країн, 

скільки руйнує національні культурні цінності, традиції, насаджує 

споживацькі моделі та ідеали” [20, с. 68]. Експортування медіазмісту до 

країн, готових сприймати готовий інформаційний продукт, на думку 

дослідників, посилює процеси “зіткнення культур”. Саме медіа наразі 

відіграють визначальну роль у посиленні гібридизації культур, яка, на 

переконання М. Крайді, “вже існує в культурах по всьому світу. Тож 

відбувається процес не повної гомогенізації, а скоріше часткового 

гуртування та фрагментація співіснування” [662, с. 363]. 

Результати дослідження, якими оперує автор, свідчать про підсвідоме 

схвалення та сприйняття позитивної інформації з успішних країн, що, на його 

думку, є результатом популяризації західного способу життя, масивного 
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імпорту сенсів. Ці заходи мають системний комплексний характер, 

методично зберігають питому вагу власного порядку денного в глобальному 

розвитку подій. Зближення культурних кодів, адаптація до незвичних 

смислів та оперування ними в повсякденному житті, на думку автора, є 

“даниною моді. Процес адаптації до нової культури вимагає 

цілеспрямованого системного впливу. Зворотна ситуація розгортається за 

потреби збереження коду національної ідентичності, тоді системна робота 

ведеться цілеспрямовано тими ж методами з протилежною метою 

збереження національного світобачення” [92, с. 37]. 

Оптимальний вектор глобалізації в радіомовленні полягає в 

стимулюванні культурної гібридизації або гібридності як результату 

міксування культурних кодів різних традицій, унаслідок чого радіоефір 

зазнає впливу та фрагментарно оновлюється під дією кожної з них. 

Соціолог культури Мексики та Аргентини А. Гарсія Канкліні описав 

ознаки цивілізаційної гібридності. Серед них розосередження культурних 

процесів поза межами його оригінального фізичного простору, 

взаємовпливи раніше розрізнених ціннісних систем, гібридизація 

культурних смислів, сформованих на межі кількох середовищ. Ці процеси, 

за визначенням дослідника, “змінили манеру говорити про ідентичність, 

культуру, відмінності, нерівність, мультикультуралізм, а також про 

концептуальні пари, що використовуються для організації конфліктів у 

соціальних науках: традиція / сучасність, північ / південь, місцеві / 

глобальні”  [614,  с. 23]. Радіопростір України насичено музичним 

контентом виконавців різних країн, ще більшого впливу зазнають 

українські програми в інших державах, однак навіть усередині країни 

дослідники виділяють кілька культурних поясів. Так, Є. Подольська, 

Т. Подольська описали “українськомовну українську культуру населення 

Західної України і сільських жителів Центральної України, 

російськомовну українську культуру населення Центральної України і 

сільського населення сходу і півдня України, російськомовну російську 
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культуру міського населення Центральної, Східної і Південної 

України” [357]. 

Гібридизація стимульована медіа, зокрема популяризацією 

радіоконтенту різного смислового спрямування, водночас обернено залежна, 

адже продукт поєднаних культурних форм та традицій надалі впливає на 

формування інформаційного порядку денного. Так, М. Крайді доводить, що 

зупинити такі впливи неможливо, однак варто працювати над обмеженнями 

їхнього впливу, зокрема шляхом продукування власного автентичного 

національного медіазмісту [662, с. 359–363]. Такі ініціативи, на переконання 

автора, “внесуть до інтерфейсу глобалізації локальну динаміку національних 

та регіональних медіа” [92, с. 37]. 

Українськомовний радіопродукт, який ідентифіковано за маркером 

використання державної мови, створюють у всьому світі, отже, визначення 

його глобальних перспектив та конкурентоспроможності потребує 

використання ефективного методологічного комплексу. Це зумовлено 

теоретичним забезпеченням наукового розгляду трансформаційних процесів 

у медіа, зокрема в українськомовному радіо в умовах діджиталізації 

глобального інформаційного простору. 

Перші наукові розвідки, в яких викладено методологію осмислення 

цифрових медіа, побачили світ ще в минулому столітті. Зокрема, дизайну 

новинних газет у мережі присвячена дисертація М. А. Кабрери Гонсалес, 

захищена в Університеті Малаги (Іспанія) у 1999 р. [577]. У західній науковій 

літературі хрестоматійними є праці з методів наукового пізнання прикладних 

комунікацій А. Бергера [566], Б. Бреннен [574], Е. Мачадо [674, с. 10–28], 

Р. Рубін, Ф. Палмгріна, Х. Сифера [739], Л. Фрея та К. Циссна [611], 

кількісні, якісні та змішані методи при вивченні діяльності медіаорганізацій 

описують Р. Свонсон та Е. Холтон [756]. Г. Мерріган, К. Х’юстон визначають 

оглядові, експериментальні, етнографічні, критичні наукові розвідки крізь 

призму традиційних та інтерпретаційних методів дослідження комунікацій 

[690]. Німецький психолог Ф. Кнілі експериментально довів потенціал 
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традиційного радіомовлення у формуванні інклюзивного простору для людей 

із порушеннями зору [656]. Визначальним критерієм наукової культури, на 

думку Л. Фрея, К. Ботана та Г. Крепса, є оцінювання та тестування 

значущості результатів проведеної розвідки, що її автори називають 

“розслідуванням комунікації” [610].  

Наукову методологію досліджень українського журналістикознавства 

представлено працями В. Різуна, Т. Скотникової [410–412], моделі та 

практику контент-аналізу викладено в монографії Н. Костенко, В. Іванова 

[245, с. 18–72], З. Партико пропонує методологічну базу наукових пошуків 

класифікувати на загальнонаукові, конкретнонаукові теоретичні та 

конкретнонаукові емпіричні методи [341, с. 80–92]. Навчальні посібники 

заданої тематики видано за редакцією А. Грабченка, В. Федоровича, 

Я. Гаращенка [141], С. Важинського, Т. Щербак [30], А. Конверського [333]; 

потенціал медіамоніторингу в системі методології соціальних комунікацій 

розкрив О. Чекмишев [518, с. 221–227]; колективне видання із методології 

досліджень масмедіа підготовлено К. Сіріньок-Долгарьовою [288]. 

Поодинокі праці присвячено осмисленню методології журналістикознавчих 

студій у мережі. Серед них праця А. Берка, Я. Кіся, В. Суховерського, які 

обґрунтували використання методу контент-моніторингу в роботі новинних 

інтернет-ресурсів [12, с. 13–21]. 

В українській науковій думці відсутні повноцінні праці з осмислення 

трансформації методологічної бази журналістикознавчих студій при вивченні 

цифрових медіа. До прикладу, як це зробив колектив авторів на чолі з 

А. Маркхем та Н. Байм із США, акцентувавши увагу на мірі 

конфіденційності під час проведення якісних досліджень у мережі, впливу 

статі, сексуальної орієнтації респондентів на інтерпретацію результатів 

розвідки, цінність таких висновків за стислих термінів їхньої актуальності в 

цифровому світі [678]. “Довідник SAGE про онлайн-методи дослідження” 

американських науковців Н. Філдінга, Р. Лі та Г. Бланка [608] незмінно 

використовують під час вивчення медіасередовища зарубіжні науковці. Такі 
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праці зазвичай розкривають суть окремих галузей медіа в цифрову добу: 

діджиталізації, мультиплатформності, мультимедійності, гіпертекстовості та 

інтертекстуальності, онлайну тощо. 

Винятком тут є праця М. Паласіоса та Х. Діас Ночі з Університету 

Країни Басків (Іспанія), присвячена міждисциплінарному підходу до методів 

вивчення онлайн-журналістики. Автори осмислюють трансформацію 

традиційної методологічної парадигми з вивчення медіасфери на рівні 

фахівців-практиків, освітніх програм, доповнюючи їх методами дослідження 

гіпертекстового наративу, актуалізуючи потенціал кількісних та якісних 

методів. Блок останніх, володіючи ширшими можливостями для пояснення 

результатів, на стику традиційної та інноваційної методології, активно 

використовують для вивчення процесів конвергенції в медіа [705, с. 111–130].  

Беззаперечною є орієнтація науковців на проведення власних 

досліджень засобами глобального пошуку. Актуалізовані в умовах 

інформаційної свободи та відкритості, оперативності доступу до будь-якого 

контенту традиційні методи наукового дослідження, нівелюючи географічні, 

мовні, культурні перепони, зазнають дифузії. Унаслідок цього 

інтенсифікуються процеси пізнання, розширюються обсяги вивчених 

автором матеріалів, концентрується його увага на предметі дослідження, 

знімається цілий пласт пошукових операцій, заміщуючи їх глибиною 

осмислення проблемного поля.  

Для постановки завдань із дослідження трансформації та конвергенції 

українськомовного радіо у світовому медіасередовищі використано 

системно-структурний підхід, який сприяв усвідомленню розрізнених 

територіально, технічно орієнтованих відповідно до інтеграції з мережею 

радіоініціатив за системними формальними параметрами як єдиного 

світового українськомовного радіо. Нелінійність процесів самоорганізації 

українських радіоініціатив, як в історичному контексті, так і в сучасному 

конвергентному глобальному медіапросторі, лежить у площині 

трансдисциплінарного синергетичного підходу до усвідомлення його 
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конкурентоспроможності в глобальному медіапросторі. Це зумовило 

сприйняття об’єкта дослідження як глобальної динамічної структури з 

комплексом внутрішніх та зовнішніх зв’язків у межах однойменного підходу. 

Інформаційний підхід використано як найважливішу категорію соціального 

пізнання для наскрізного пошуку інформації про об’єкт дослідження, її відбір 

здійснено в межах аксіологічного (ціннісного) підходу. За допомогою 

комплексного підходу як одного з типів системного проведено дослідження 

на рівні якісного осмислення розв’язуваної проблеми, статистичні 

підрахунки в соціологічному опитуванні (анкетуванні) виконано з 

використанням методів кількісного підходу. Методологічну базу формує 

комплекс загальнонаукових і спеціальних (конкретних) теоретичних та 

емпіричних методів, які надали змогу отримати об’єктивний результат і 

розв’язати складну системну суспільно значущу досліджувану проблему. 

У блоці загальнонаукових використано різні види методу аналізу, у 

межах якого запропоновано класифікацію (типологізацію) новітніх форм 

радіомовлення, маркетингового потенціалу його інноваційних функцій тощо. 

За допомогою бібліографічно-описового методу осмислено теоретичну базу 

вивчення наукової проблеми, проведено операціоналізацію термінологічного 

поля дослідження, за підсумками термінологічного аналізу понятійно-

категоріального апарату сучасного радіомовлення запропоновано дефініцію 

“радіокористувач” – терміна, який найбільш повно відповідає ролі та 

можливостям радіослухачів у сучасних умовах (детальніше в підрозділі 2.2), 

а також окреслено зміст понять “цифровий (діджитал) інклюзивний 

радіопростір” та “інформаційна безпека країни” в контексті етапів наукового 

пізнання. Методом елементарно-теоретичного та структурно-генетичного 

синтезу на основі причинно-наслідкового зв’язку визначено засадничі 

закономірності й вектори розвитку радіо у світі, акцентовано на ролі 

персоналізації в новітніх функціях медіаканалу. Для розгляду історичних віх 

трансформації українськомовного радіо у світі та на материковій Україні 

використано метод порівняння в часі, а також територіально-просторового 
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порівняння національного та зарубіжного українськомовного радіо, 

зіставлення його з поступом світового радіо. Отримані результати методом 

індукції екстрапольовано на емпіричну площину сучасного глобального 

українськомовного радіо. 

Історичний метод став основою для розгляду хронологічної 

ретроспективи становлення українськомовного радіо у світовому 

медіасередовищі. Для цього застосовано метод архівного дослідження 

оцифрованих видань української еміграції в Канаді, США та Німеччині 

(“Молода Україна” (1953–2001 рр.), “Нові дні” (1950–1991 рр.); “Альманах 

Українського народного Союзу” (1928–2017 рр.), український щоденник 

США “Свобода” (1922–2015 рр.) та інші окремі видання). Описово в 

аналітично-індуктивній формі історико-генетичного методу викладено 

типологізовані за маркерами назви програми, міста та країни створення, 

часового інтервалу згадок у медіа про них, спонсора, типу програми, дня, 

часу виходу в ефір, назви радіостанції, додаткової інформації та джерела її 

отримання дані про виявлені 590 радіоініціатив українців у 140 містах 

32 країн світу з 1922 р. Особливість викладу матеріалу передбачала 

використання елементів історико-порівняльного дослідження з розвитком 

радіомовлення на материковій Україні в процесі історичних трансформацій. 

У поєднанні з біографічним методом це надало можливість систематизувати 

дані та укласти перелік 308 радіопродуцентів, які в різні роки брали участь у 

створенні українськомовного радіоконтенту за кордоном. 

Застосування методу наукової інфографіки надало змогу спроєктувати 

“Мапу сучасного світового українськомовного радіо” та “Мапу світового 

українськомовного радіо: історичний огляд”. На думку італійських 

дослідників В. Бургіо та М. Моретті, “дизайн візуалізації даних дає результат 

як баланс між комунікаційною метою та інформаційним змістом” [575, с. 12], 

отже, є актуальним для формування архітектури інформації в сучасному 

професійному середовищі. Його використано для наочної візуалізації 

результатів власного наукового дослідження. 
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За допомогою методу аналізу документів зібрано первинну якісну та 

кількісну інформацію. Її отримано з офіційних джерел, зокрема сайту 

Верховної Ради України при розгляді законодавчого поля діяльності 

радіостанцій, сайту Міністерства закордонних справ України, в аспекті 

окреслення географії пошуку українських програм у радіопросторі різних 

країн, даних Державної служби статистики України, які стали базою для 

формування вибірки емпіричного дослідження. За результатами щорічних 

моніторингів Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення визначено динаміку використання державної мови в 

радіопросторі України з 2004 р., дотримання радіостанціями законодавства в 

частині трансляції реклами, ініціативи з гарантування суверенності 

національного медіапростору, чутливості до впровадження заходів 

інформаційної контрпропаганди в ці роки. Вторинному аналізу підлягали 

праці українських і зарубіжних науковців, звіти міжнародних та впливових 

зарубіжних інститутів, як-то Світового конгресу українців (найчисленнішої 

громадської організації українців у світі), European Broadcasting Union 

(Європейського радіомовного союзу), RadioCentre Ltd (галузевого органу, 

створеного з метою представництва інтересів британського комерційного 

радіо), Навчального медіацентру для країн Азії із штаб-квартирою у Нью-

Делі (Індія), ОБСЄ тощо. Цінними для нас з огляду на використання 

дискурсивного підходу є результати конкретних емпіричних досліджень 

фінляндської наукової школи вивчення медіа С. Карттунен із ролі соціальних 

медіа в роботі радіостанцій [645], індійського дослідника З. Корадія [658], 

колумбійського вченого К. Агіяр Гереро [540], американських – Ш. Деневана 

[592], теоретика дифузії інновацій Е. Роджерса [413], дослідника глобального 

мультимедійного радіо, розробника концепції конвергентної редакції для 

радіо М. Маркотта [677], італійського футуролога медіа Ф. Берарді [565], 

засновника радіофутурології Дж. Кридланда [638] та ін. Досліджений масив 

документів піддано внутрішньому неформалізованому якісному аналізу, 

окремі сегменти роботи формалізовано методом контент-аналізу.  
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За визначенням В. Різуна, Т. Скотникової, контент-аналіз – “це метод 

збирання кількісних даних про досліджуване явище чи процес, які містяться 

у документах” [411, с. 34]. Вивчено діяльність 128 радіостанцій (національних, 

регіональних/місцевих, суспільних, інтернет), 160 аудіопотоків, 

8 українських редакцій міжнародних організацій, 9 радіопроєктів мовами 

національних меншин в Україні й 67 зарубіжних радіоініціатив з метою 

виявлення процесів трансформації та конвергенції в українськомовному 

радіо у вимірі материкових радіостанцій ефірного мовлення національного 

покриття, регіональних/місцевих материкових радіостанцій, українського 

суспільного ефірного мовлення, українських материкових радіостанцій 

інтернет-мовлення, інтернет-аудіопотоків, радіопроєктів для національних 

меншин в Україні, українськомовних годин в ефірі зарубіжних радіопроєктів, 

українських редакцій міжнародних радіостанцій за конкретними категоріями 

(значеннєвими одиницями) аналізу назви радіостанції, наявності сайту, 

мобільного застосунку потокового мовлення, мови ведення ефіру, Radio-on-

demand, банку аудіо (серед іншого запису програм), музики, текстових 

блоків, графічних об’єктів, відео за запитом, стримів із студії, рубрики новин, 

активності на соціальних платформах, відкритості до зворотного зв’язку, 

рекламного блоку (на сайті). Наявність шуканої категорії визначалася “1”, 

відповідно відсутність – “0”. Результати обробки масиву даних методом 

ручної табуляції введено до розроблених для кожного блоку ідентичних 

таблиць, отримані дані переведено у відсоткові значення й використано для 

порівняльного подання інформації та табличному варіанті, а також для 

побудови презентаційних діаграм. 

Якісний аналіз кількісно-змістового дослідження сприяв осмисленню 

напрямів трансформації та конвергенції українськомовного радіо на 

глобальному рівні, дав можливість констатувати сильні й слабкі сторони 

його поточного стану за допомогою методу узагальнення. Його застосовано 

за результатами спостереження, зокрема шляхом проведення моніторингу 

електронних даних. Цінність останнього в швидкому пошуку та 
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інструментарії для відбору інформації, використаної для характеристики 

аудіовізуальної природи радіожурналістики, її новітніх жанрових форм, 

векторів технічної трансформації, а також виявлення радіопрограм воєнної 

тематики в українському материковому радіопросторі, виокремлення 

потенційно перспективних шляхів із розбудови радіомовленням 

інклюзивного простору в умовах трансформації цифрових медіа, вивчення 

маркетингового потенціалу інноваційних функцій радіомовлення тощо. 

Окремим сегментом зазначеного методу є узагальнення в схемах, 

застосоване в кожному підрозділі з метою структурування логіки 

дослідження, спрощення сприйняття результатів та документування 

висновків. Графічно їх подано в табличному (книжково-журнальному 

варіанті з повним заповненням усіх елементів) і схематичному (список, 

процес, цикл, ієрархія) вигляді. 

Центральним конкретно-науковим емпіричним методом є соціологічне 

опитування (анкетування), алгоритм проведення якого докладно описано в 

розділі 4. 

Розглянутий понятійно-термінологічний апарат, окреслений 

проблемний комплекс та методологічна база дослідження дають підстави 

говорити про своєчасність системного вивчення місця українськомовного 

радіомовлення у світовому медіапросторі. Актуалізоване дослідження в 

умовах інтенсифікації трансформаційних процесів у галузі на тлі 

глобалізації, масштабної конвергенції допоможе зберегти національну 

ідентичність, зокрема, завдяки усвідомленню викликів, які робить нам багата 

на технологічні інновації сучасність. Отримання достовірних результатів 

можливе за умов розв’язання складної системної суспільно значущої 

проблеми розвитку конкурентоспроможного українськомовного радіо у 

світовому медіапросторі відповідно до чітко окресленого нормативного для 

соціальних комунікацій методологічного апарату. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [69; 77; 87; 92; 101; 107; 112]. 
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1.2. Ґенеза українськомовного радіо у світовому медіапросторі 

 

 

Комплексна проблема усвідомлення еволюційного поступу 

українського радіомовлення в контексті лише материкового його сегмента, 

зокрема з урахуванням досвіду роботи окремих проєктів зарубіжних 

радіоорганізацій, що їх досі презентували в науковому просторі, на 

переконання автора, не забезпечує його системного сприйняття як 

озвученого голосу українства, зверненого до всього світу. На основі праць 

дослідників радіожурналістики, істориків медіа автором розширено 

проблемне поле українськомовного радіо до масштабів світового 

інформаційного процесу, що викладено крізь призму трансформації 

соціального інституту в тяглості історичного процесу. 

Історичні віхи інституціоналізації та поступу радіо в Україні розкрито в 

публікаціях О. Гояна, В. Гоян [139, с. 53–58], В. Лизанчука [260, с. 25–40], 

І. Мащенка [283], І. Хоменка [504], архівні документи з історії національного 

радіоефіру періоду 1942–1969 рр. проаналізувала Н. Сидоренко [214]. 

Заслуговують на увагу підсумки наукового колоквіуму В. Різуна, О. Гояна 

“Історія українського телебачення”, де, зокрема, автори зупинилися на 

виникненні та популяризації феномену радіо у світі, окреслили специфіку 

українськомовного радіопростору в ті роки, розглянули його музичну 

традицію [215]. Праці І. Пенчук [347] та М. Кабанова [222] є цінними з 

огляду на системність бачення автором поступу аудіовізуальних медіа в 

Україні. 

Особливості зародження системи радіомовлення на місцях викладено в 

працях Д. Головешко [121, с. 34–38; 122, с. 43–46.], Ю. Костюка [246, с. 103–

106] (становлення радіопростору в Запорізькій області), Є. Дмитровського 

(львівське музичне радіо в перші роки СРСР [157, с. 64–68; 158, с. 93–97]), 

І. Крупського (Львівське обласне радіо у повоєнний період [251, с. 21–27]), 

Д. Титарена (історія радіомовлення Донбасу [458, с. 67–84]), О. Журавльової 



66 

(радіопростір столиці крізь призму часу [177, с. 33–39]), Б. Змерзлого 

(радіоініціативи кримських татар у 1921–1941 рр. [204]) та ін. У публікаціях 

Я. Мадрика [275, с. 445–452] та С. Калібовець [219, с. 102–109] 

простежено історію радіофікації України як плацдарму для масштабної 

пропагандистської діяльності на селі в 1920–1930-х і 1951–1955 рр. 

відповідно. Так, С. Калібовець констатує, що в ті роки радіомовлення на рівні 

з агітвагончиками, агіткультбригадами, агітпунктами, агітбесідами та 

пересувним кіно було потужним інструментом пропаганди, разом з тим 

виконувало просвітницьку функцію [219, с. 102–109]. 

Окреме місце в українському науковому радіодискурсі посідають 

праці, де висвітлено роль електронного медіа в процесі пропагандистської 

діяльності, цензурування, модерування радіоефіру, програмування сили його 

ідеологічного впливу. Досліджуючи історію українського радіо на основі 

аналізу друкованих матеріалів 1920–1930 рр., професор М. Васьків доходить 

висновку, що “у радянській журналістиці вони (журналістські професійні 

стандарти. – Авт.) так і не були засвоєні й ніколи пізніше, а наведені в книгах 

матеріали свідчать, що публіцистична риторика, однобічність, доречні й 

недоречні випади проти «світу капіталу» утвердилися у радянській 

журналістиці в 1920–30-ті роки” [33, с. 113]. Водночас І. Позднякова пише 

про напрацювання цензурної практики щодо радіомовлення ще  

в 1917–1929 рр. [358]. А Т. Стоян виклала форми та методи політико-

ідеологічного контролю влади в УРСР над українським політичним і 

художнім радіомовленням у 1920–1930 рр. [447]. За свідченнями дослідниці 

Н. Годун, у ці роки “радіоцензура вирізнялася оперативністю політико-

ідеологічного контролю за текстами, виконавцями, змістом, 

ефіром” [120, с. 84]. Водночас у країні розвивалася розгалужена система 

радіомовлення, спортивний складник якого у 1920–1980 рр. розглянуто в 

працях Л. Таран [452, с. 78–89; 453, с. 63–75]. 

Ідеологічна політика на окупованій Україні в роки Другої світової 

війни не могла не позначитися на стані радіомовлення. Так, Д. Титаренко, 
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описуючи культурне життя українців у німецькій неволі, зупиняється на ролі 

пропаганди на радіо як засобу формування картини світу, популяризації 

певних культурних стереотипів [457], а Ю. Мельник звертається до постаті 

пропагандиста Е. Паунда, ефіри якого в ті роки, скоріше, були 

“радіощоденником поета-економіста, ніж виступами пропагандиста у 

звичному сенсі цього слова” [286, с. 267]. Про роль радіомовлення в перше 

повоєнне двадцятиліття говорить Н. Ласс [256, с. 16–49]. 

Дослідження Ю. Каганова, присвячене засиллю ідеології в 

радіопросторі радянської України періоду “холодної війни”, містить 

приклади масованих інформаційних атак двох наддержав [216, с. 193–201]. У 

цьому конфлікті Україна знову стала змагальним майданчиком. До певної 

міри відрізняється погляд на історію радіомовлення в Українській РСР, 

представлений у працях О. Шереля [382], А. Беспалової, Є. Корнілова, 

О. Короченського [13], В. Смірнова [438], Н. Гааг [49, с. 120], 

Л. Мутовкіна [300], П. Гуревича, В. Ружнікова [150], Р. Овсепяна, 

Я. Засурського [324], Т. Марченко [278], А. Панфілова [340], дослідника з 

Білорусі Я. Радкевіча [401] та ін. Їх доробок важливий для автора з погляду 

фактажу, з випущеним трактуванням політичного дискурсу того періоду. 

Наслідки багаторічного впливу пропаганди на національний інформаційний 

радіопростір досліджує П. Мірошниченко, який українське радіомовлення 

незалежності досі вважає посттоталітарним [295, с. 8–19]. 

Лише в роки незалежності в Україні з’являються дослідження, з 

написаного в яких можна дізнатися про масований рух спротиву, важливою 

частиною якого були підпільні радіостанції. Радіомовлення українського 

підпілля стало предметом розгляду в працях В. Макара [271, с. 293–300], 

В. Мороза [297, с. 158–178], К. Ющенко [538, с. 444–450] та ін. У 2015 р. 

С. Волянюк упорядкував та підготував до публікації мемуари “учасника 

збройної боротьби українського підпілля – радиста П. Кекіша, які охоплюють 

один із найактивніших періодів з історії повстанської армії (1944–

1945 рр.)” [228, с. 4]. Видання є одним з небагатьох документальних свідчень 



68 

від першої особи невідомого, унаслідок чого міфологізованого 

українськомовного підпільного радіомовлення. Цінність подібних робіт, 

зокрема, у презентації українського радіо для світу не лише як феномену 

сучасності, а більше як соціального інституту зі своєю історією та традицією. 

Українське радіо в контексті міжнародної комунікації предметно 

осмислила О. Гресько. Так, дослідниця акцентувала на перспективах 

інтегрування українських медіа в глобальний інформаційний простір [145]. 

Становлення окремих українських служб міжнародних радіостанцій в 

історичній ретроспективі дослідив І. Ципердюк [514, с. 88–95; 516, с. 25–31], 

діяльність Всесвітньої служби радіомовлення України стала предметом 

наукового інтересу Л. Павленко [337].  

Незважаючи на представлені в працях окремих науковців дані, 

орієнтовані на пізнання чи подолання дезінформації в науковому дискурсі 

соціально-комунікаційного простору українськомовного радіо, досі не 

проведено комплексного оцінювання та не визначено ролі його зарубіжного 

складника в процесі збереження й відтворення національної ідентичності. 

Десятиліттями радіо українською зверталося до слухачів на материковій 

Україні та за її межами, ґрунтуючись на дисонуванні відкритості та поліфонії 

думок за умов ринку в різних кінцях світу й повного підпорядкування 

командно-адміністративній системі всередині позбавленої державності 

країни. Цінними з огляду на усвідомлення теоретичного контексту 

проведеного дослідження є праці О. Бажана [6, с. 298–307], 

О. Богуславського [17], Т. Веремчук [36, с. 210–212], В. Даниленка [151], 

Р. Дрозда [166, с. 802–811], В. Ковпак [232; 233, с. 83–87], Л. Луцюка [671], 

Н. Медведчук [284, с. 33–37], А. Сімашової [429], П. Тими [455, с. 30–32], 

Є. Штендера [531], О. Щерби [537, с. 283–285] та ін. Досліджуючи музичну 

освіту українців у західній діаспорі [322], українські медіа як складник 

популяризації національності в різних країнах розглядала мистецтвознавець 

Л. Обух [323, с. 9–15]. Окремі оцінки та фрагментарні свідчення присутності 

в прядку денному світового українства у ХХ ст. радіопрограм рідною мовою 
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проливають світло, проте не дають вичерпного уявлення про соціальний 

феномен, його роль та значення в політичному процесі того часу, 

масштабність функції гуртування громади навколо конкретних ініціатив. 

Українці як глобальний народ на різних континентах не лише 

поколіннями зберігають національну ідентичність, а й створюють громадські 

осередки, які виконують інтеграційну та комунікаційну функції як усередині 

групи, так і поза її межами. Високоструктуровані, активні, соціально 

відповідальні громади українців заслуговують на повагу населення на місцях, 

на Батьківщині вони часто забуті, штучно автономізовані та не почуті. 

Українськомовне радіо науковці досі не сприймали як завершену систему, 

адже без свого закордонного сегмента таким воно бути не може. Вирішення 

системної проблеми осмислення потенціалу українськомовного радіо як 

конкурентоспроможного партнера в міжнародному мультинаціональному 

медіапросторі в умовах трансформації та конвергенції потребує осмислення 

його історичних змін. 

Мемуари радиста П. Кекіша [228], медіаменеджера та книговидавця 

М. Сурмача [448] є цінними, проте не численними прикладами 

публіцистичних робіт, що їх вважаємо базовими для осмислення історії 

українськомовного радіо у світовому медіапросторі. Серед інших праць 

змістовний розділ у “Пропам’ятній книзі Українці в Детройті і в Мічігані” 

[491, с. 5] громадського й політичного діяча, члена Українського 

патріархального товариства В. Папіжа [491, с. 390–392], інші спеціальні 

енциклопедичні видання [489; 490]. Друкована періодика того часу, на 

переконання автора, відкрита “для пізнання допитливим пошукачам завдяки 

збереженню документальних свідчень, згадок про унікальні прямоефірні 

радіопроєкти, записів яких до наших днів не збереглося. Етапи становлення, 

засади діяльності, поліфонія жанрових форм, комерційний потенціал та 

плеяда активних талановитих натхненних радіопродуцентів, виявлена та 

досліджена нами за підсумками детального моніторингу друкованої 

періодики різних років” [63, с. 126]. Джерельною базою дослідження стали 
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видавничі органи української еміграції в США, Канаді та Німеччині. 

Зокрема, пресові видання Українського Народного Союзу – щоденник США 

“Свобода” (1922–2015 рр.) та щорічний “Альманах Українського народного 

Союзу” (1928–2017 рр.); видання “Нові дні” (1950–1991 рр.) та “Молода 

Україна” (1953–2001 рр.), інші видання, окремі випуски яких містили цінну 

для автора інформацію, зокрема в контексті прем’єрних організованих 

українцями радіоефірів. Вони, за згадками очевидців у пресі, збирали перед 

приймачами як представників інших меншин, так і місцевих жителів. 

Проведений моніторинг преси охопив понад 14 500 чисел видань. 

Зібрані дані є документальним підтвердженням присутності українських 

годин в радіоефірі 32 країн світу, таких як: Австрія, Бельгія, Великобританія, 

Ватикан, Голландія, Італія, Іспанія, Литва, Німеччина, Польща, Парагвай, 

Португалія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Швеція, Мальта, 

Аргентина, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Чилі, Сербія, Сінгапур, Канада, 

США, Австралія, Нова Зеландія, Казахстан, Китай та Туніс. Отримані дані 

стали основою для створення “Мапи світового українськомовного радіо в 

історичному контексті” (Додаток А, рис. А.1), а моніторинг сучасного його 

стану передував укладанню “Мапи сучасного світового українськомовного 

радіо” (Додаток А, рис. А.2). Українські години “у різні роки звучали в ефірі 

141 міста на всіх континентах” [636, с. 86], включаючи, до прикладу, 

Австралію, де такі ефіри створювали в Албурі, Бічворті, Брізбені, Вікторії, 

Водоназі, Лонсестоні, Мельбурні, Ньюкастлі, Перті, Південній Австралії та 

Сіднеї (Додаток Б). Наявна тенденція збільшення кількості радіогодин у 

місцях оформлення активних громад українців, навіть найслабші осередки за 

можливості намагалися організувати неперіодичну програму чи домовлялися 

про трансляцію в радіоефірі Служби Божої, одна з таких організована в 

1949 р. в Тунісі [116, с. 284]. 

Виявлені радіоініціативи проаналізовано за маркерами дня й часу 

трансляції, міста та країни створення, назви ініціативи, ідентифікації 

радіостанції (у тому числі типу поширюваного сигналу (AM, FM-покриття), 
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періодичності, спонсора чи іншої фінансової бази проєкту, його типу, форми 

й змісту, загального опису з ідентифікацією джерела інформації 

590 радіоініціатив. На наступному етапі їх згруповано за хронологією 

зафіксованих згадок у медіа, що дало можливість охопити часовий інтервал 

1922–2017 рр. (Додаток Б). Зібраний масив даних містив категорію 

інформації про продуцентів українського радіомовлення на різних 

історичних етапах, знання про їхній внесок у радіовиробничий процес 

української еміграції викладено в переліку 308 радіоактивістів. Анотацію до 

внеску кожної зі згаданих постатей автор вважає потенційно перспективною 

та цінною з огляду на подальші дослідження в галузі (Додаток В). 

Описані в науковій літературі віхи становлення системи 

радіомовлення в Україні сукупно з підсумками проведеного автором 

дослідження його глобального виміру демонструють паралельність процесів 

становлення, функціонування трансформації на різних етапах до років 

незалежності України. Високі очікування світового українства щодо потуг 

Батьківщини на ниві інформаційного забезпечення та переоцінка ними 

перспектив розбудови медіаполя молодої держави за кордоном надалі 

призводить до автономізації радіомовлення української діаспори. Важливим 

у цьому контексті стало створення в 1997 р. цілодобової української 

телерадіомовної мережі. У час революційних подій 2004–2005 рр.  

та 2013–2014 рр. ситуація послаблювалася, утім за кілька місяців знову 

набувала традиційного змісту.  

За підсумками вивчення масиву фактичних даних автором 

запропоновано періодизацію розвитку українського радіомовлення у 

світовому медіасередовищі, що детально подано в окремій публікації [63]: 

І етап (1922–1929 рр.) – ініціювання окремих непродовжуваних 

радіоініціатив, не об’єднаних спільною концепцією. Зазвичай це були 

радіоконцерти, що супроводжувалися презентаційними виступами ведучого. 

Слухачам повідомляли про Україну, її культуру та звичаї, також вигідно 

анонсували виступи іменитих виконавців. Такі проєкти були випробуванням 
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на організованість для громади, однак присутність у радіопросторі, 

сакралізація “живої” мови та бажання заявити про себе світу зумовили успіх 

таких проєктів навіть поза межами громади українців; 

ІІ етап (1930–1938 рр.) – “роки появи перших періодичних програм. 

«Золотий вік» радіо в українськомовному сегменті характеризувався 

розквітом жанрових форм, які знаходили відображення, як правило, в 

музичних, релігійних радіопрограмах, радіовиступах та рекламних 

зверненнях (у США)” [63, с. 127]; 

ІІІ етап (1939–1945 рр.) – припадає на період Другої світової війни та 

характеризується консервацією поступу українськомовного як частини 

світового радіо, переорієнтованого на оперативне сповіщення населення про 

поточну ситуацію на арені воєнних дій; 

ІV етап (1946–1954 рр.) – “на тлі подальшої популяризації телебачення 

нові українськомовні радіопрограми з’являлися рідше, втім більшість 

створених продовжували транслюватися в ефірі. Відчутно збільшився 

відсоток розмовних програм, концерти української музики транслювали 

рідше, натомість Служби Божі зберігали свою присутність в ефірі, особливо 

в періоди Різдвяних та Великодніх свят. Радіо залишалося важливим 

інструментом звернення до українців у СРСР, оскільки переслати 

повідомлення на коротких хвилях простіше, ніж періодику” [63, с. 127]. 

Підтвердженням інституціоналізаційного поступу в цей період є проведення 

“Першої радіоконференції у Ню Йорку” [439, с. 3], конкурсу “на написання 

статей для радіо-передачі” [3, с. 3] з призовим фондом $500 тощо; 

V етап (1955–1990 рр.) – стагнація світового радіомовлення і його 

українськомовного сегмента зокрема. У ці роки практично перестають 

виникати нові радіоініціативи, водночас наявні збирають перед приймачами 

відданих прихильників, знаковими є трансляції через “залізну завісу”. 

Популярністю користуються адресні радіопрограми для окремих категорій 

слухачів. Українською в радіопросторі різних країн звертаються до жінок 

(“Пісня України”, Канада, 1959 р.), студентів (Аргентина, 1961 р., США 
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1963 р., “Студентський Голос”, США, 1972 р.), дітей (“Мистецька 

радіопрограма”, США, 1956 р.), поціновувачів мистецтва (“Карпатська 

Культурна Година”, США, 1957 р.), спорту (“Українська Спортова 

Програма”, США, 1955 р.), політики (“Пісня України”, Канада, 1959 р.), 

гумору (Австралія, 1987 р.). Широко представлені серед аналізованих 

програм релігійні (“Голос правди” США, 1959 р.) та рекламні (США, 

Парагвай, 1963 р.) ініціативи. Крім того, для українців створювали 

аудіокниги, готували радіорецензії (Австралія, 1986 р.), розробляли 

спецпроєкти (США, 1957 р.), у тому числі приурочені до окремих подій, як-

то мітингів, акцій протесту, здійснювали телефонопередачі, відповідно до 

світових тенденцій переходили до створення телевізійно-радієвих проєктів 

(“Діялог з модерною Людиною”, США, 1968 р.) (Додаток Б). Щороку 

спеціалісти радіосправи зустрічалися під час конкурсу краси “Міс Українська 

преса і радіо” (Канада, США) [485, с. 1], а також “Равту Української Преси і 

Радіо” [44, с. 6]; 

VI етап (1991–1996 рр.) – поява на фізичній карті світу України 

привернула увагу всього світу, зокрема українства в різних його кінцях. 

Уперше за всю історію існування українськомовного радіо центр його 

розвитку переміщено в Україну. Популярну тоді форму радіомосту з успіхом 

використовували в межах спільних проєктів українці різних країн. Один з 

них об’єднав у 1991 р. “Київ – Вашингтон”: “у п’ятницю, 26-го квітня, в 

п’яту річницю вибуху в Чорнобилі, «Голос Америки» та Радіо Київ 

влаштували спільну передачу для слухачів України” [396, с. 1]. Українці, 

позбавлені досвіду проживання в СРСР, сподівалися на посилення з роками 

серед місцевого населення україноцентричного мислення, однак надалі в 

радіопросторі, як віддзеркаленні поглядів населення, зокрема у східних та 

південних регіонах, тяжіння до проросійських настроїв послаблювалося 

кволо. Це спільно з млявою державною політикою в напрямі інтеграції в 

єдиний інформаційний простір світового українства (наприклад, через 

перебої з трансляцією радіопрограм з України в Північну Америку [119, 
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с. 13]) призвело до “відособлення зарубіжного українськомовного радіо з 

подальшою переорієнтацією його слухачів на внутрішній контекст” [63, 

с. 128]; 

VII етап (1997–2017 рр.) – створення в Канаді першої для української 

діаспори в 1997 р. українськомовної радіостанції “Ukrainian Broadcasting 

Network” (“UBN”) [484, с. 19]. Автор констатує, що “із розповсюдженням 

інтернет-технологій кількість таких проєктів значно збільшилася, вони стали 

доступнішими в усьому світі. Радіопрограми в ефірному радіомовленні 

представлені, проте відчутно, що їхня аудиторія – люди старшого віку. 

В українському материковому інформаційному просторі практично відсутня 

інформація про закордонні радіопроєкти, немає підтримки таких ініціатив і з 

боку держави. Без жодних перешкод, проте й без стимулів до розвитку 

українськомовне радіо на різних кінцях світу продовжує залишатися 

непоміченим Батьківщиною” [63, с. 128]. 

Трансформаційний поступ українськомовного радіо в різних країнах є 

свідченням історичних перетворень цього соціального інституту на місцях. 

Розвиток в умовах та за законами кожної країни робить його невід’ємним 

складником культурного надбання цих держав, отже, належить не тільки 

українцям. 

Появі перших радіоініціатив передував період романтизації радіо, 

наділення його міфологічними рисами, йому присвячували вірші, робили 

героями анекдотів, а науковці шукали залежність радіопередавань та зміни 

клімату чи економіки країни. У друці періодично траплялися заголовки, які 

повідомляли читачеві про небувалі відкриття: “Проби з гіпнотизмом через 

радіо” [376, с. 1], “Вплив радіо на домашнє огнище” [47, с. 3], “Конфлікт між 

театрами і радієм” [239, с. 1], “Лікарська поміч через радіо” [263, с. 1], 

“Пенлєве каже, що радіо може викликати дощ” [344, с. 1], “Радіо  

в 1680-му році” [385, с. 4], “Радіо врятувало дитину” [389, с. 1] тощо. 

Таким радіо на початкових етапах своєї популяризації було знайомим і 

українцям. “Перемагаючи цікавістю над невизначеністю і невідомістю, 
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бажаючи продемонструвати багатство української музики та заявити всьому 

світу про автентичну культуру, вони гуртувалися навколо ідеї власної 

присутності в радіоефірі” [65, с. 9]. Загальновідомо, що перше українське 

слово, промовлене по радіо на материковій Україні, слухачі почули 

16 листопада 1924 р. Тоді до слухачів у Харкові диктор звернувся з таким: 

“Алло, алло, алло! Говорить Харків! Вам, вам, вам! Працює в Україні перша 

радіотелефонна станція” [318]. Друкована періодика зарубіжних країн  

1920-х рр. зберігає свідчення присутності в ефірі місцевих радіостанцій 

української мови ще до того, як її почули в тогочасній столиці України. 

У 1922 р. українську пісню на радіо слухали в США: “...щоб уріжнородити 

програму концерту, директори рішилися запросити співаків з усіх 

чужинецьких груп, замешкаючих в Дітройт – між іншим й Українців” [492, 

с. 3]. Утім про існування такої національності у світі практично не знали, а 

виконавців та музичні твори називали російськими, чим постійно викликали 

гнів українців. Змінювати ситуацію вирішили, популяризуючи свою культуру 

поза межами локальної громади. 

Випереджаючи на рік старт українського радіомовлення на 

Батьківщині, у Нью-Йорку (США) 23 травня 1923 р. пройшов ініційований 

“доктором Чігером, родом з України, лікарем у Нюарку” [462, с. 3] 

“Український Вечір на Радіо”. Захід детально описала Ю. Шустакевич: “Того 

вечора був переданий радіо станцією Вестінґгавз Електрік Корпорейшенз 

Еолієн Гол в Ню Йорк у на цілу Америку перший великий український 

концерт, який тривав цілу годину. Після цього принагідні українські 

концерти давалися по десятках українських громад в Америці” [535, с. 240]. 

Тоді ефір, трансльований між 20.30–21.30 на радіостанції із національним 

покриттям, могли почути 300 тис. слухачів, адже в країні на той момент було 

продано саме стільки радіоапаратів. Розпочав програму десятихвилинним 

виступом англійською Л. Цегельський, відомий українцям політик, дипломат 

та журналіст [462, с. 3]. У промові він торкнувся політичних питань, 

окреслив власне бачення майбутнього України. Завдяки опублікованому за 
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підсумками ефіру звіту, підписаного “Слухачем” на сторінках газети 

“Свобода” (Число 127 за 1923 р.), достеменно відома програма виступів [462, 

с. 3]. Перелік номерів є яскравим доказом самобутньої культури українців, 

демонструє широку географію походження талантів, що їх визнали в усьому 

світі, свідчить про відповідальне ставлення до організації заходу. 

Широкий успіх та масове обговорення громадою першого радіоефіру 

надали змогу зрозуміти, що надалі такі проєкти стануть “найкращою 

популяризацією українства серед Американців” [462, с. 3], оскільки вони 

“можуть лиш принести честь українському імени та рекомендують 

українство який й корисніше перед чужими” [462, с. 3]. Зроблені висновки, а 

також схвальні відгуки критиків прискорили організацію наступного 

радіоефіру. І вже 9 червня 1923 р. о 22.00–23.00, за місяць після успіху 

першого радіоконцерту, “«Українським Музичним Союзом Січ 

ім. М. Залізняка Сотня 12» під батутою диригента Івана Барабаша” [481, с. 4] 

в ефірі радіостанції Чикаго (США) трансльовано наступний. 

Як демонструє дослідження автора, такі “заходи на етапі набуття рис 

системності українськомовним радіо у світі стали частими, а поява кожної 

програми була подією у житті громади” [110, с. 94]. Одну з них описує 

М. Сурмач, власник книжкової крамниці та впливовий діяч українства в 

США, у книзі власного авторства “Історія моєї «Сурми». Спогади книгаря”. 

Йому вдалося не лише зібрати на одній сцені 300 українських співаків у 

складі 7 хорів, які б змагалися за першість та приз у $200, а й забезпечити 

трансляцію цього непересічного заходу на радіо. “Першу українську 

радіопрограму”, як її назвав організатор, слухачі мали можливість почути 

17 лютого 1928 р. Після виступів “зійшлися всі сім дяків і Гайворонський 

(М. Гайворонський – український композитор, музикант. – Авт.) на раду і 

рішили змінити мою (М. Сурмача. – Авт.) пропозицію, бо як один з дяків 

дістане нагороду, то іншим буде соромно у своїй парохії. Отже, рішили дати 

концерт всіх хорів і без моєї нагороди та ще в залі, де більше місця для 

виступу всіх хорів разом під управою одного дириґента” [448, с. 77]. Так і 
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було зроблено. Від попередніх цей ефір відрізнявся не лише масовістю 

учасників, а й спробою забезпечити фінансове підґрунтя трансляції самими 

українцями, адже сума призового фонду була зібрана відвідувачами 

книжкової крамниці М. Сурмача. 

Чимдалі частіше українці хотіли чути в радіоефірі рідну мову, з такими 

ініціативами зверталися в пресі, організовували збір коштів, наголошували на 

нагальності цієї потреби на зборах. У ті роки наявність власної програми 

була “маркером згуртованості та модерності громади українців” [65, с. 10]. 

Подібні концерти на радіо влаштовували в США, Німеччині, Австрії, 

Польщі, Литві, Швеції та Казахстані (Додаток Б). Попри успіх у слухачів, 

радіостанції співпрацювали із зачинателями програм на комерційній основі, 

тому у пресі М. Сурмач постійно звертався із закликом до фінансової 

підтримки радійних ініціатив. Його судження не втратили актуальності 

донині, адже якісний контент не може бути безкоштовним, і якщо за нього не 

платить споживач, то йому варто замислитися над тим, хто і з якою метою це 

робить за нього. У ті роки пожертви робили як окремі громадяни, так і 

меценати. Серед них “в Ню Йорку департаментовий склеп Братів Гимбелів” 

[41, с. 1], “Американський дневник «Дітройт Нюс»” (Детройт США) [492, 

с. 3], “Комітет Товариства Дослідників св. Письма” [336, с. 3], 

“Ньюйоркський республиканський Передвиборчий Комітет” (Нью-Йорк 

США) [180, с. 3], “Українська Пресвитерська Церква в Нюарку” (Ньюарк 

США) [480, с. 1], “Український Демократичний Клюб” [29, с. 4], 

“Український народний Дім” [181, с. 3] тощо. У США переорієнтацію 

мовників та творчий рекламний складник пізніше застосовували й українці 

[446, с. 190]. Зокрема, Ю. Шустакевич описує, що “з 1930 року стали 

творитися постійні Українські Радіо Години комерційного характеру, які між 

українською музикою передавали оголошення різних торговельних фірм та 

громадські оголошення” [535, с. 240]. 

На фінансову винагороду претендували й музичні колективи та окремі 

виконавці, які втрачали можливість заробітку, погоджуючись на участь у 
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радіопрограмі. Відсутність грошової мотивації періодично ставила долю 

програми на межу зриву, адже “непроплачені артисти в понеділок давали 

згоду відспівати, а в середу відмовляються тому, що знайшли роботу на туж 

годину в іншому місці за гроші” [444, с. 3]. Відсутність в ефірі анонсованих 

номерів критично сприймали слухачі, а їхні негативні відгуки та низькі 

рейтинги могли стати причиною відмови радіостанції від співпраці в 

майбутньому. Вихід організатори знайшли в щомісячних внесках, які мав 

здійснювати кожен свідомий слухач, аби підтримати важливу для нього 

радіоініціативу. 

Більшість українських радіогодин тоді були музичними, навіть окремі 

розмовні формати, як-то радіовідчити / радіовиступи / радіовиклади, 

найчастіше поєднували з музичними блоками. Тематика розмовних програм, 

які також заздалегідь оголошували в пресі, досить різноманітна: “Де 

знаходяться померші” (радіо “WBBR New York”, Нью-Йорк, США, 30 грудня 

1928 р.) [336, с. 3], “Свобода для людей” (ця сама радіостанція, 27 липня 

1928 р.) [392, с. 3], “Судьба Східної Галичини” (14 березня 1928 р. 

українською мовою на “Литовській радіостанції у Ковні”, Каунас (в 1928 р. 

м. Ковно. – Авт.), Литва) зачитано п. Бартовичем) [39, с. 1], “Чи наступить 

коли конець світа?” (радіо “WMSG” Нью-Йорк, США, 16 квітня 1929 р.) 

[377, с. 3] тощо. Рейтинг програми визначали за рівнем зворотного зв’язку в 

пресі та листами: “Коли б Українці посилали прохання до сильних 

радіостанцій про українську годину на радіо, то тоді можливо ми мали б 

насолоду частіше чути український спів та музику, а чужинці, кохаючись в 

нашій музиці, дізнавалися б про український нарід” [419, с. 3]. 

Наступний етап становлення українськомовного радіо в еміграції 

визначається організацією періодичних програм, а також професіоналізацією 

їхніх виробників. З 1 вересня 1929 р. на радіо “WAAT” (Нью-Джерсі, США) 

за заданим розкладом транслювалася “Українська година”, яка була 

продовженням серії радіоконцертів М. Сурмача. Автором доведено, що 

“спроби започаткування періодичної програми мали місце і раніше, однак 
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більше двох-трьох місяців такі проєкти не існували. Вдало підібрані музичні 

блоки та текстові рубрики, схвальні відгуки слухачів, систематична звітність 

у пресі, бажання вчитися на власних помилках авторів щотижневої 

«Української години» забезпечили її аудиторією на роки” [96, с. 188]. 

З роками поодинокі українські програми ставали професійнішими та 

якіснішими. Однак питання забезпечення їхнього фінансування залишалося 

нагальним: “Зібралися прихильники радіо-руху… 26 січня 1930 р. в 

Українськім Домі…, щоби зріло застановитися над потребою поширення 

постійної української радіо-програми на всю українську громаду в Злучених 

Державах” [182, с. 3]. Присутні на заході підкреслили значення постаті 

М. Сурмача для розбудови українськомовного радіопростору США, а також 

визнали, що покладатися тільки на ініціативність та фінансову підтримку 

останнього весь сегмент українського радіомовлення не може. Натомість 

запропонували модель спільного фінансування подібних проєктів місцевими 

крайовими організаціями українців, для цього створили “Ukrainian-American 

Radio Organization” (“Українсько-Американську Радіо-Організацію”) [182, 

с. 3]. На неї поклали функцію менеджменту. Організація виявилася 

ефективною, завдяки чому пізніше була впроваджена в Австралії, де “на 

початку 1975 р. австралійський уряд створив комісію плянування нової 

радіостанції для етнічних груп. Професор І. Марван, будучи членом тієї 

комісії, звернувся до українців із запитанням, чи хочуть вони мати свої 

радіопередачі. Цією справою зайнявся Літературно-мистецький клюб, який 

покликав комітет радіопередач... В липні 1975 р. перший раз у Вікторії 

передавалася українська радіопрограма” [490, с. 247].  

У 1930–1938 рр. українськомовні радіопрограми для еміграції 

збагатилися жанрово. Попри те, що найбільшою популярністю в аудиторії 

користувалися радіоконцерти, також адаптовували до радіо конкурси краси 

[485, с. 1], готували радіобали [48, с. 3], виконували скетчі [472, с. 4], мали 

місце торговельні радіопрограми [475, с. 4], все більше виникало 

періодичних радіоініціатив [312, с. 4]. Популярна в США культура коміксів в 
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епоху радіо трансформувалася в радіосеріали, зробили внесок у його 

розвиток і місцеві українці. У березні 1933 р. на радіо “WIP” (Філадельфія, 

США) презентували програму “Українського Артистичного театру” [390, 

с. 4], у тому ж році в ефірі “WOV 1130” (Нью-Йорк, США) для українців 

готували скетчі, наприклад “Заручини Василя з Марусею” [472, с. 4].  

Тематичне та жанрове різноманіття створюваних програм в інших 

країнах того періоду було на порядок скромніше. Зокрема, зусиллями 

редакції “Маньджурський Вістник” на Далекому Сході “готували матеріяли 

для радіопередач, які почали виходити в лютому 1935 р. з дозволу японської 

Військової місії” [361, с. 204]. Із повідомлень, створюваних за інформацією, 

отриманою з передплачуваних більше ніж 120 пресових органів, українці в 

радіопросторі могли дізнатися здебільшого про новини з Батьківщини. 

Записані радіозведення були одноманітними та могли втримати увагу 

виключно зацікавленого в предметі розмови слухача. 

Попри активність в інформаційному просторі локальних груп 

українців, більшість місцевих жителів не бачили відмінності між ними та 

представниками інших слов’янських народів, при цьому якісні зразки 

української культури схвально ними сприймалися: “Хор при звуках музики 

відспівав характерні народні пісні з ріжних сторін Польщі, між іншими також 

дві українські пісні” [426, с. 1]. Напередодні Другої світової війни відбувався 

процес природного здешевлення радіоприймачів, як наслідок – збільшення 

аудиторії, конкуренції на ринку та постійної потреби в підвищенні якості 

пропонованого слухачеві контенту [10, с. 3]. 

Для третього етапу становлення українського радіо у світі характерне 

функціонування в умовах війни. У жовтні 1939 р. на сторінках щоденної 

газети українців у США “Свобода” зазначено: “Німеччина усуває все те, що 

могло б дражнити нейтральну Москву. Навіть поздоровлення «Слава 

Україні» скасовано у віденській радіовисільні українською мовою…” [338, 

с. 2]. Радіозведення для громад у різних країнах були найоперативнішим 

джерелом про події на Батьківщині, за можливості в них інформували про 
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участь у зіткненнях та долю окремих українців. Радіоефіри ставали 

платформою для реалізації благодійних соціальних ініціатив, зокрема з 

метою допомоги місцевому відділу Червоного Хреста, як це робили українці 

Ньюарку (США) у 1943 р. [471, с. 4]. У ці роки, констатує автор у своїй 

публікації, “у світі сповільнилися темпи розвитку радіомовлення 

українською, тримаючи його в напруженні від трагічних звісток із лінії 

фронту. Оперативність та документальність робила короткі повідомлення 

незамінним джерелом для отримання достовірної інформації, постійно 

породжувала нові форми ідеологічної боротьби, яка не припинилася і в 

наступні десятиліття” [96, с. 189–190]. 

У повоєнні роки у світі вже сформувалася база українськомовних 

радіопрограм, у 1952 р. вона була “вже досить міцна й розбудована” [427, 

с. 2]. Гуманістичні настрої, які особливо гостро відчувалися в українській 

громаді, проявлялися у програмах про рівність людей. Такі проєкти, на 

переконання сучасників, мали транслюватися в кожній громаді [183, с. 3]. 

Інтенсифікувалася пропаганда, спрямована на українців. Зокрема, 

“большевики в Америці відновили, а може лише посилили свою діяльність. 

Так наприклад у Ню Йорку вони відкрили аж дві радіопрограми, одну чисто 

українською мовою, а другу «карпатсько-руською»” [178, с. 2]. Нетиповість 

цих ініціатив у глибокому “маскуванні” в поданні інформації, коли слухачам 

не відомий кінцевий бенефіціар програми. “Крім агітаційних промов і 

фантастичних новинок із ніби небувалого розвитку українського життя під 

Совєтами, йде теж така пропаганда американського патріотизму, якої вже 

хіба ніхто не переліцитує” [178, с. 2]. 

Такі програми в Північній Америці дисонували з реаліями повоєнного 

життя українців, зокрема в Німеччині. Таборові радіовисильні в другій 

половині 1940-х рр. у цій країні організували в Аусбургу, Брауншвейгу, 

Елендорфі, Мюнхені, Нінбургу, Фленсбургу, Хайденау, Шлайсхайму 

(Додаток Б). Такі програми зазвичай складалися з інформаційних блоків, 

зачитуваних диктором. Типовими тут є “Radio-biuleten”, перший випуск 
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якого вийшов у Нінбургу (Німеччина) у липні 1945 р. [573, с. 226], та “Radio-

novyny” (Брауншвейг, Німеччина, серпень 1945 р. – жовтень 1947 р.). За цей 

період в ефір вийшло приблизно 700 випусків щоденної ініціативи 

[573, с. 226]. 

Традиція підготовки святкових програм, зароджена ще в довоєнні роки, 

у цей період набула чіткіших обрисів. Найбільші релігійні свята Різдва 

Христового та Великодня знаменувалися щороку спеціальними випусками 

періодичних програм та разовими радіогодинами. Частими були трансляції 

“Радіо Служб Божих”, як їх називали самі зачинателі. Показовим є проєкт 

“Святий вечір в Україні”. Так, 6 січня 1952 р. о 17.00–18.00 та 7–9 січня о 

15.00–15.30 в ефірі радіостанції Північної Дакоти (США) можна було почути 

святкові радіоконцерти, “якими керують о. Данило Савка і пров. Фредерик 

Сливинський з Белфілд, Н. Дакота” [488, с. 1]. Такий формат програм 

повторювався щороку, коли в перші дні січня десятки радіостанцій по світу 

транслювали богослужіння. Роками пізніше актуалізувалися відеоверсії цих 

ініціатив, як-то в “Годині Українських Мелодій” із Нью-Йорку та Нью-

Джерсі (США) [408, с. 14]. 

Святковий радіокалендар українців за кордоном був досить 

різноманітним. Зокрема, у грудні 1947 р. через радіостанцію в Нью-Йорку 

висвітлювалося “Свято Української культури” [310, с. 3], в ефірі 

“Української культурної Радіо-Години” повідомляли слухачам про “ювілей 

української католицької парафії в Гемтремку, Мишиген” [18, с. 4]. У 1949 р. 

в Тунісі власною музичною програмою українці відзначали “Свято весни” 

[116, с. 285], а в Каракасі (Венесуела) у 1951 р. організація “Центр для 

вивчення культури Венесуели і України” в межах “українських рідоавдицій” 

відзначала “Шевченківське Свято, академію пам’яті борця за волю 

Венесуели, Міранди, академію пам’яті проф. Д. Дорошенка, Свято 

Української Державности та багато інших національних свят та імпрез” [508, 

с. 3]. Шевченківські дні, широко висвітлені радіостанціями різних країн, 

щороку збирали біля приймачів зацікавлених слухачів. Серед таких 
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“Шевченківський концерт” 29 березня 1953 р. на радіо “WSDC 1590”, який 

мали можливість чути українці в Мартін Сіті (Монтана, США), Монт 

Клеменсі (Мічиган, США) та Детройті (США) [179, с. 4]. 

Українці всього світу 22 січня 1953 р. відзначали 35-ту річницю “Дня 

Незалежності”, на пам’ять цього дня 1918 р., коли Центральною Радою 

вперше проголошено незалежність Української Народної Республіки. В ефірі 

на радіо лунали програми не лише українською, але й англійською, зокрема в 

США, де “з ініціятиви того ж громадянина (підприємця І. Гербового. – Авт.) 

роблені були і передачі по радіо в англійській мові для вияснення населенню 

значіння цього дня в житті українського народу. Тому саме все населення 

міста було проінформовано про наше свято” [473, с. 3]. 

Автором встановлено, що “перші українськомовні радіопроєкти в ефірі 

польських радіостанцій почали з’являтися ще в середині минулого століття” 

[76, с. 250] та були, на думку журналіста та історика П. Тими, породжені 

трансформаційними процесами в політичному житті країни. “Відлига  

50-х років, розвінчання сталінізму у Польщі внесли корективи у національну 

політику держави” [455, с. 30]. Перші радіозвернення рідною мовою українці 

мали можливість почути в 1953 р. у Жешуві, Кошаліні, Любліні та Ольштині 

[284, с. 36]. За три роки влада в Польщі дозволила організовувати товариства 

національних меншин, унаслідок чого в червні 1956 р. в столиці відбулися 

перші збори Українського суспільно-культурного товариства. Користуючись 

нагодою, учасники зібрання звернулися до влади із закликом “транслювати 

раз на тиждень по першій програмі Польського радіо передачі українською 

мовою” [166, с. 807]. 

Вагомим кроком на шляху до інституціоналізації українськомовного 

радіо в демократичному світі стало проведення “Першої радіоконференції” 

[439, с. 3]. Так, 29 серпня 1954 р. в Нью-Йорку з метою організації 

“поліпшення українських радіоавдицій якістево під культурним та науковим 

оглядами, як також подбання з рамени укр. радіоавдицій про спеціяльну 

радіопередачу для наших найменших, для дітей” [439, с. 3] зібралися 
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представники українських громадських організацій та активісти. Для 

модерації цього процесу при Комітеті об’єднаних американсько-українських 

організацій створили “Секцію українського радіомовлення” [439, с. 3]. Серед 

головних завдань новоствореної структури: підтримання українських 

радіоініціатив, зокрема шляхом тісної співпраці між українськими 

радіопрограмами, створення освітньо-пізнавальної, наукової радіопрограми, 

проєктів для найстарших та наймолодших слухачів. 

Програмні засади, задекларовані на заході, у наступні роки широко 

втілювали в життя. Попри те, що розвиток телебачення сповільнив поступ 

радієвих ініціатив, витратність створення та складність розповсюдження 

сигналу на інші країни, серед іншого і на Батьківщину, зробили телевізійні 

ініціативи використовуваними рідше, порівняно з радіо. Зрештою,  

1955–1990-ті рр. позначилися вужчим сегментуванням аудиторії. 

Радіопрограми створювали для жінок, дітей, любителів спорту, жартів, 

політики тощо, міжнародні організації активно напрацьовували механізми 

прямого звернення до українців у СРСР. 

Попри сповільнення періодичності появи нових радіопрограм, наявні 

до цього радіоініціативи продовжували збирати перед приймачами постійних 

слухачів. Важливою подією в громаді українців час від часу ставали річниці з 

дня створення таких проєктів. Так, у вересні 1960 р. українська програма 

І. Музики відзначала 27-річчя в радіоефірі Чикаго (США): “Це рекорд на всю 

українську Америку. Немає в Америці української радіопрограми, що мала 

би за собою 27-літню історію”, – писали тоді у пресі [254, с. 4, 6]. Надалі 

навіть поважніший вік програми ставав приводом до святкування. Так, 

“Радіопрограма Василя Шарвана” (Буфало США) – у 1994 р. створювалася 

43-й рік [302, с. 4]; “Пісня України” (Торонто Канада) у 2004 р. відзначала 

45-річчя [327, с. 11], програма Р. Мариновича “Година Українських Мелодій” 

(Нью-Йорк США) у 1998 р. мала 47-річну історію; “Українському голосу” 

(Філадельфія, США) – у 1989 р. під керівництвом М. Ганусей виповнилося 

50 років [168, с. 4], а “Українській радіопрограмі” (Пітсбург, США) 
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незмінного ведучого М. Комічака у 2007 р. – 57 років [244, с. 14]. У 1991 р. 

українські години в Словаччині відзначили 60-річчя. Та навіть тоді 

залишалися невдоволені самою можливістю існування програм українською: 

“Нині на Пряшивщині є доволі міцний тиск з боку русинських сепаратистів, 

спрямований на те, щоб замінити українську літературну мову в радіо 

«русинською», мовляв слухачі по-українськи не розуміють” [301, с. 4]. 

Пул українських радіожурналістів Канади та США, для яких 

медіасправа зазвичай не була основним фаховим заняттям, активно 

долучався до організованих громадою професійних заходів. Подіями, за 

якими щорічно слідкували навіть не задіяні в радіовиробництві українці, 

були “Раут Української Преси і Радіо” [44, с. 6], конкурс краси “Міс 

Українська преса і радіо” (Канада, США) [485, с. 1] та інші конкурси, серед 

іншого для аматорів медіасправи [3, с. 3].  

Системність підходу до української справи на радіо в ті роки 

характеризує специфіка добору та навчання основ професії. Тих українців, 

які хотіли долучитися до створення українськомовних радіопрограм, 

запрошували брати участь у конкурсах на кращі матеріали. Зокрема, у 1954 р. 

“Американський Комітет (“Американський Комітет для визволення від 

большевизму”. – Авт.) в згоді з Радіо Визволення оголошує конкурс на 

найкращі твори, що були б відповідними для передачі через Радіо 

Визволення безпосередньо до народів Совєтського Союзу” [3, с. 3]. Для тих, 

у кого не було досвіду, проте було бажання працювати в радіоефірі, 

організовували навчальні програми. Серед таких у 1967 р. безкоштовні 

тримісячні курси з призначенням щомісячної стипендії від радіо “Свобода” 

[161, с. 4]. В Австралії у 1986 р. новостворений “Філією Української Громади 

Вікторії у Водонзі” [490, с. 693] радіокомітет із метою підготовки кадрів для 

нової радіопрограми домовився з працівниками українськомовної 

радіопрограми радіостанції “2REM-FM” (Албур, Австралія). “У вересні-

жовтні 1986 р. проведено курси для дикторів, а 1 листопада 1986 р. українці 

округи Албурі, Бічворт і Водонага вперше почули на 2REM-FM одногодинну 
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українську передачу... Програма відтоді виходить щосуботи (5.30–6.30 по 

полудні)” [490, с. 694]. В інших випадках радіоведучих шукали просто за 

оголошенням [365, с. 4]. 

Перебудова та гласність перед розпадом СРСР зумовили послаблення 

інформаційної “залізної завіси”. У ті роки “Київське радіо передавало твори 

авторів діяспори” [229, с. 1], а увага радіоаудиторії була прикута до імен 

Ю. Клена, Я. Славутича, О. Теліги, І. Багряного, Л. Мосендза та ін., які 

поступово почали входити в радіопростір радянської України. Про те, що 

Україну роздирали ідеологічні суперечності, писали закордонні аналітики: 

“...ще триває боротьба: одні державні урядовці перехоплюють українську 

діяспорну творчість, інші урядовці сприяють поверненню цієї літератури в 

Україну” [229, с. 1]. 

До цих подій була прикута увага, без перебільшення, усього світу, як 

наслідок, у 1991 р., описуючи своє піднесення, українка зі США писала: “Нас 

поздоровляють із незалежністю завсім чужі люди, чи близькі знайомі 

американці, про Україну переводять програми в телебаченні і радіо – ми, а 

радше Україна, стоїмо в осередку уваги – всіх шарів суспільного життя” 

[325, с. 2]. Подібне мало місце й в Австралії: “Раніше історія та культурні 

традиції України надавали тон радіопрограмам, а їхня ціль була, в першу 

чергу, зміцнювати любов до України покоління, яке дітьми з неї виїхало або 

народилося поза її межами. Тепер увага програм почала все більше 

звертатися до актуальних подій в Україні” [490, с. 698]. 

У демократичних умовах почалося становлення материкового 

радіомовлення. До участі в ефірах періодично запрошували діячів діаспори, з 

радіоконцертами виступали музиканти на львівських [352, с. 1] та київських 

радіостанціях [155, с. 1]. Безпрецедентною, як на колишні часи, була 

трансляція львівською радіостанцією різдвяного випуску “Години 

Українських Мелодій” (Нью-Йорк, США) 6 січня 1993 р. о 19.00 [443, с. 5]. 

Після запуску трансляції передач “Голосу Америки” з 15 липня 1992 р. їх 

мали можливість слухати 37 млн українців: “...згідно з угодою про взаємне 
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розповсюдження інформації про свої країни між радіомовними організаціями 

України і ЗСА (“Злучених Штатів Америки”. – Авт.). Ці передачі 

транслювалися на дротовому радіо і на всіх головних хвилях і частотах 

державного радіомовлення України” [478, с. 1]. Організовували в Україні й 

спільні з діаспорою радіопроєкти. Одним з таких був радіоміст “Київ – 

Вашингтон”: 26 квітня 1991 р. дві години з повтором 29–30 квітня на радіо 

“Київ” учасники інтерактивного ефіру обговорювали “наслідки трагедії 

Чорнобиля та різні можливості якнайшвидшої та найбільше ефективної 

допомоги жертвам Чорнобиля, а зокрема дітям, як також про спеціяльні 

лікарні для цих дітей” [396, с. 4]. 

У своїй публікації автор констатує: “...тоді здавалося, що 

проголошення незалежності стане фіналом державницької боротьби 

українців у світі, виявилося – це був тільки початок. Якщо в першій половині 

1990-х рр. прослідковувалася тенденція до зменшення кількості 

українськомовних програм за кордоном, то до їхнього завершення ці процеси 

нівелювалися, а громади українців у різних країнах із розчаруванням 

спостерігали за процесами на Батьківщині та поверталися до ідеї створення 

власних радіопрограм” [631, с. 27]. Через постійні перебої в системі доставки 

радіопересилань з України світове українство неоднозначно оцінювало 

роботу державних мовників. Редактор та журналіст В. Звіглянич з приводу 

цього дав емоційну, проте влучну характеристику міжнародного 

українського радіомовлення: “Часами передачі цікаві, особливо, коли 

висловлюється думка, яка не у всьому співпадає з думкою Уряду. Але 

найчастіше передачі – задовгі, нецікаві. Створюється враження, що ці, хто 

провадять програмою, навмисно тягне час, оскільки за все платить держава” 

[187, с. 2]. Фахівець медіагалузі тоді констатував, що на заваді розвитку 

конкурентоспроможного українського інформаційного простору: 

– примітивізація діаспори та значення її багаторічної роботи на ниві 

розбудови державності в Україні; 

– страх перед критикою влади; 
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– відсутність конкуренції з російськими медіа, у тому числі із засиллям 

російськомовного контенту в Україні; 

– відсутність щогодинних та щопівгодинних випусків новин, з 

оперативною інформацією з України [187, с. 2]. 

До описаних об’єктивних недоліків у роботі державних радіомовників 

додалася “періодична відчутність чи погіршення якості сигналу 

радіопередавання, які супроводжували роботу мовника в 1998–2002 рр.” 

[631, с. 28]. Наполегливіші українці навіть пропонували створити заочне 

Товариство радіослухачів України, члени якого збирали б інформацію та 

оприлюднювали в пресі чи через особисті контакти технічні дані для 

налаштування трансляції радіопередач з України. Ініціатива буда актуальна з 

огляду на те, що станом на 5 лютого 1999 р. “вже три місяці передач Світової 

Служби Радіо України на Америку і Канаду немає” [119, с. 13]. 

Внутрішні проблеми та несистемна комунікація із світовою громадою 

українців стали причиною відокремлення закордонного українськомовного 

радіо від його материкового сегмента на кінець першого десятиріччя 

незалежності України. Важливою ланкою цього процесу вважаємо створення 

у 1997 р. в Канаді повноцінної української телерадіостанції “UBN (Ukrainian 

Broadcasting Network)” [484, с. 19]. Медіапроєкт створено як філію “Етнічної 

американської трансляційної компанії з Форд Лі Н. Дж, найбільшого в 

Північній Америці ретранслятора й продюсера чужомовних радіо- і 

телепрограм, який через свою філію «СкайВЮ» пропонує ринкові 

сателітарні телевізійні мережі” [484, с. 19]. Директором Українського 

телерадіосервісу став І. Длябога, він був ініціатором та підписантом 

двосторонніх договорів із З. Куликом, тоді президентом Держтелерадіо, 

щодо налагодження цілодобової трансляції українського телевізійного та 

радіоконтенту державного підприємства. До співпраці на місцях 

запрошували релігійні організації, спонсорів, які, забезпечивши передплату 

100 осіб, отримували право на безкоштовну трансляцію щомісячної 

програми, для тих, хто зібрав 500 охочих отримувати контент 
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телерадіокомпанії, така програма могла бути щотижневою без додаткових 

платежів. Вартість щомісячної передплати для одного українця в Північній 

Америці становила 30 дол. США. За два роки після створення у 1999 р. 

ініціатива припинила своє існування [156, с. 11]. 

Однак задум залишився, і з поширенням інтернет-технологій українці у 

світі почали провадити окремі автономні радіопроєкти, які в цілодобовому 

ефірному чи подкаст-форматі об’єднують навколо себе однодумців. Цікаво, 

що модераторами таких ініціатив часто є українці, які не так давно залишили 

Батьківщину. Вони відмінно володіють мовою, знають особливості життя в 

країні зсередини, відчувають її пульс та ритм. До таких належить колектив 

“Радіо Разом” (Торонто, Канада) та радіо “Домівка” (Нью-Йорк, США), яке 

здійснює мовлення в інтернеті з 9 травня 2012 р. У публікації, присвяченій 

українськомовному радіо в інонаціональному культурному середовищі США 

[109, с. 58–63], автором досліджено редакційний склад, за визначенням його 

членів, “громадського некомерційного суспільно-інформаційного 

соціального мас медіа” [384]. Ідейні натхненники радіо “Домівка” – це 

Я. Кошелевський (уродженець Тернопільщини), Ю. Баюрак (Львів’янин), 

С. Демочко (зі Збаража, Тернопільської області) та С. Демочко, нащадок 

роду рухівців, дід якого Мирон Дикий – відомий місцевий активіст. 

Історія українського радіо за кордоном – це, за спостереженням автора, 

історія “конкретних людей, які завдяки власній витривалості, ініціативності 

та любові до України часто безкоштовно, чи навіть вкладаючи власні ресурси 

створювали окремі передачі чи започатковували цілі програми, роблячи їх на 

десятиліття справою свого життя” [75, с. 34]. Ґрунтовний аналіз 

документальних даних присутності в радіопросторі різних кран українських 

ініціатив у різні роки зумовив кристалізацію внеску до розбудови 

національного радіопростору 308 радіоактивістів, серед яких понад 

20 подружжів (Додаток В). У цьому пантеоні українського “живого слова” 

А. Жуківський та Н. Жуківська-Наріжна (у 1976–1989 рр. у Канбері 

(Австралія) працювали над українською радіопрограмою [534, с. 177–178]), 
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Т. Та М. Дольницькі (у 1984 р. у Філадельфії (США) створювали щотижневу 

релігійну радіопередачу “З нами Бог” [335, с. 1]), М. та В. Климківи 

(співведучі “Спогад України” – щотижневої радіопрограми на радіо “СФАМ 

1290” (Вінніпег, Канада) [398, с. 1]) та ін. (Додаток В). 

Внесок окремих радіопродуцентів у становлення українськомовного 

радіо в зарубіжних країнах ще чекає оцінювання та визнання. Серед них 

творчий шлях В. Шарвана, автора та ведучого українськомовної 

радіопрограми для слухачів у Канаді та США. Перша створена ним програма 

вийшла в ефір на Різдво 7 січня 1950 р., відтоді протягом 49 років спочатку 

шість разів на тиждень, а пізніше два передача збирала перед приймачами 

українців Північної Америки. Важливу роль у появі перших 

українськомовних радіоініціатив на цьому континенті відіграв М. Сурмач. 

Крім того, він був власником музичної та книжкової крамниць, 

книговидавцем та меценатом, зокрема радіо. Українське радіомовлення 

Канади пов’язане з постаттю С. Іжика, священнослужителя, письменника, 

редактора, мецената, теле- та радіоведучого, який не відокремлював власних 

інтересів від проблем громади й залишив безліч добрих справ для людей, які 

публікують свідчення про життя українців у Канаді, що також є 

віддзеркаленням своєї епохи. Щотижнево від 1950 р. в ефірі радіостанцій із 

місцевим покриттям “Portage la Prairie”, “CFRY” та “Manitoba” (Канада) 

хронометражем 90 хвилин транслювалася релігійна програма “Голос 

України” [624, с. 4; 781]. Автором встановлено, що “з 1979 р. програма 

перейшла в телевізійну площину, зберігаючи стилістику роботи ведучого та 

тематичне наповнення ефіру” [635, с. 102]. 

Родини українців поколіннями створювали “Українську хвилю” 

(Чикаго, США). У 1949 р. С. Самбірський спільно зі своєю дружиною Люсею 

(в інших джерелах Леся, Люся, Ангеліна) готував програму на радіо “WEDS” 

(Чикаго, США). Відтоді “більш як 45 років радіохвилі доносили вісті рідною 

мовою слухачам. І коли осінь зайшла до їх літньої господи, вони, не 

вагаючись, передали радіо новоприбулим емігрантам Михайлові і Марії 



91 

Климчакам” [231, с. 25]. Із 1993 р. щонеділі о 19.00 упродовж понад двадцяти 

років подружжя Климчаків входило “в домівки американських українців, 

щоб упродовж години не лише розповісти про останні події із життя 

материкової України, а й обговорити життя місцевих українців, звертаючись 

до слухачів різного віку та соціального статусу” [70, с. 63–64]. Так, 

М. Климчак констатує, що це, “можливо, єдина у світі програма, яка 

українською мовою жодної неділі не переривалася, йшла від 7 до 8 години 

вечора з 1948 р. Нас слухають усі хвилі еміграції” [486, 2:28–2:42]. 

Згадувані вище родини, а також інші фахівці, чиї прізвища, зокрема, 

наведено в додатку В, об’єднувала в різні роки любов до Батьківщини, її 

культури, музики та мови. Мова ж як маркер національного наративу була тоді 

й залишається досі інструментом маніпуляції, водночас мірою “національної 

зрілості громади. Не дарма так раділи українці у світі прем’єрним радіоефірам, 

коли з приймачів лунали українська мова та пісня” [636, с. 85]. Від перших 

ефірів “Української години” на радіо у 1929 р. аудиторія була захоплена ідеєю 

нарощення кількості подібних ініціатив: “...кождий домагається постійної 

української години на радіо, щоби мож почути рідне слово в своїй хаті з 

воздуха. Майже кождий обіцяє свою поміч і лише питає, як може допомогти” 

[422, с. 3]. Питання мови, якою звертатимуться до українців у цих програмах, 

не стояло, навіть організовані більшовиками у 1944 р. радіоініціативи звернені 

до українців США були оформлені українською та навіть “карпатсько-

українською”: “Пішли большевики ще дальше в своїм розгоні. Із «карпато-

руської» радіо-програми вони в троха лемківським і в троха кацапськім 

письменнім «язичію» пускають вісти про фантастичні події на ніби 

«Подкарпатської Руси»” [178, с. 2]. 

У публікації автора констатовано: “Українці відступали від правила 

ведення своїх програм рідною мовою тільки у випадках, коли знання про 

культуру та народ загалом поширювалися мовами корінних народів. Такі 

програми складалися із радіовідчиту, виголошуваного впливовим політичним 

чи культурним діячем української громади, після чого, обов’язково, концертна 
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частина” [636, с. 86]. На сторінках пресових видань українці журилися з того, 

що в більшості країн світу їх не відрізняли від росіян, не знали про існування 

окремої нації, а найкращі зразки автентичної культури приписували іншим 

народам. Подібні випадки “викликали шквал обурення у громаді, за підсумком 

чого сходилися на думці щодо необхідності використання будь-яких 

можливостей для знайомства світу з Україною” [636, с. 86]. Щоденна газета 

“The Detroit News” (США) у 1922 р. ініціювала серію концертів різних 

етнічних груп на радіо. До організації одного з випусків запросили українську 

громаду, однак у масово поширюваному анонсі захід було представлено як 

концерт російської творчості. В українській громаді відповіли: “...се не є 

маловажне і на такі річи треба уважати. Американські журналісти мало 

ознакомлені з нашою справою і тому нераз виходять подібні непорозуміння на 

шкоду української справи” [492, с. 3].  

Поширювати інформацію про українців вирішили з презентації 

України. Подібні програми періодично організовували в різних державах. 

Наприклад, з 19.00 14 березня 1924 р. на радіо у Ковно (Каунас, Литва) 

доповіді про Східну Галичину виголосили чотирма мовами. Тоді: “перший 

говорив у литовській мові др. Пуріцкіс; другий, по українськи, п. Бартович; 

третій, у польській мові, проф. М. Біржішка. Четвертий виклад виголошено в 

німецькій мові” [39, с. 1]. На “Rádio Guairacá” (“Радіо Гваїрака”, Бразилія) 

16 травня 1951 р. в ефір вийшов прем’єрний випуск української програми, 

який розпочинався “інформацією про Україну в бразилійській мові, при чому 

виразно підкреслено, що українці це не поляки і не росіяни, з якими часто в 

Бразилії мішають українців. Після того було декілька українських пісень” 

[487, с. 3]. Пізніше такі радіоініціативи відбувалися в багатьох країнах, 

здебільшого вони мали просвітницький характер та були неперіодичними. 

В ефірі мультикультурних радіостанцій, заснованих на плюралізмі та 

культурному різноманітті, ініціативи українців також сприймали достойно. 

Так, радіостанція “ВіДЛСі-Порт Джервіс” (США) 22 січня 1984 р. 

транслювала українськомовну релігійну передачу, приурочену  
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“66-им роковинам проголошення незалежности України. Подала широкий 

огляд цієї історичної події англійською та українською мовами” [493, с. 4]. 

Нині в США існує інтернет-радіостанція “BFG Radio”. Слоган проєкту 

“Ukrainian & Russian speaking radio in USA” (“Українсько- і російськомовне 

радіо в США”) відображає основний задум редакційної групи: в ефірі 

музичний і розмовний блоки українською та російською чергуються, 

формуючи сучасний медіамайданчик для представників двох народів, що 

проживають у США. Цінність контенту, створюваного для сайту, не в 

підкресленні суперечностей та протилежностей, а в повазі, сусідстві й обміні 

культурними надбаннями, зокрема в ефірі. 

Відстоювання та розбудова українськомовного медіапростору, 

фрагментарно представленого на всіх континентах, стало іспитом на зрілість 

для громади. Таку думку в 2000 р. висловив мовознавець та дисидент 

С. Караванський. Він аргументовано доводив: “Над українською мовою за 

останні 65 років пророблено ряд експериментів, наслідком яких її викладання 

стало нудним і нецікавим. Те саме сталося і з мовою, уживаною в газетах, 

підручниках, на радіо і телебаченні” [223, с. 179].  

В одній із публікацій автором висловлено переконання: “Попри те, що 

українське радіомовлення у різні часи намагалися залишити замкненою 

системою, обмежити його самопрезентацію на глобальному рівні, і це мало 

неприємні, навіть важкі наслідки, утім знецінити, сховати набутки та самих 

українців не вдалося нікому” [75, с. 35]. Яскрава культура, багаті надбання, 

безперечно, знані, проте досі вповні недооцінені та нерозкриті для світу. На 

попередніх етапах радіопродуценти українських ефірів зробили свій внесок у 

загальну справу, заклавши фундамент для роботи нащадків. Наразі 

українськомовне радіо незалежної України, його зарубіжний сегмент є 

конкурентоспроможним, значно завдяки попереднім зусиллям, та викликає 

інтерес не лише в українців, а й у представників різних національностей як 

самобутній цікавий і якісний контент. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [63; 65; 70; 75–76; 96; 105; 109–110; 112; 631; 635–636]. 
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1.3. Державна мова в архітектурі звукового оформлення українського 

радіо 

 

 

Глобалізаційні процеси безперервно змінюють мапу українськомовного 

радіо у світі. Це супроводжується засиллям іноземної музичної культури,  

акційними пропозиціями, що орієнтують на зарубіжну культуру споживання, 

гастрономічну рефлексію. Водночас українськомовні радіопроєкти в 

інфосфері зарубіжних держав убудовані в соціокультурний код тієї країни, де 

вони створені, зберігаючи на цім національну ідентичність та український 

колорит, посильно впливають на культуру місцевого населення, взаємно 

насичуються цим впливом. Експоненціальне зростання потенціалу 

віртуального інтернет-радіо в умовах глобалізації для 

конкурентоспроможного українського радіоконтенту, досі, як правило, 

музичного, відкриває шлях до багатомільйонної аудиторії в різних країнах. 

Невід’ємною ознакою успішних проєктів є їхня самобутність, мовне 

оформлення, унікальна стилістка музичного супроводу тощо. 

Використання в радіоефірі державної мови, що є актуальним для 

більшості країн цивілізованого світу в умовах глобалізації, у незалежній Україні 

стало інструментом політичного процесу. Експерти переконані в надуманості 

проблеми, однак в електоральній площині передвиборчих періодів питання 

мови мусується, а медіа водночас є як об’єктом критики, так і його рупором. 

До теми мовного оформлення національного радіоконтенту зверталися 

В. Лизанчук [260], О. Гресько – у розрізі мовного питання в системі 

іномовлення України та ЄС [144, с. 59–67], Ю. Любченко – в аспекті 

виражальної системи радіожурналістики [268], П. Мірошниченко – у 

контексті звукового образу як репрезентанта мовної ситуації в країні крізь 

призму стильових норм української літературної мови на радіо [294, с. 165–

212]. Монографія Н. Шумарової, присвячена мовній компетенції особистості 

в ситуації білінгвізму, цінна в аспекті медійних студій [533]. Український 
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філолог та радіоведучий О. Пономарів констатував, що в СРСР “на радіо 

було далеко менше української мови, бо часто вмикали Москву. Та коли 

передачі були українською мовою, ця мова була вже добірна. А тепер, 

здається, там або немає редакторів, або їх ніхто не слухає” [241]. Інші 

пошукачі наукової істини в різних аспектах аналізували та моделювали 

ідеальну ситуацію належного рівня вживання державної мови в українських 

медіа. Досліджуване поле розглянуто в динаміці, з актуалізацією питання 

мовлення національних меншин в ефірі радіомовників в Україні, наголошено 

на тому, що для українців в еміграції, які в різні роки вдавалися до створення 

національних радіоосередків у країнах свого проживання, питання вибору 

мови навіть не стояло. 

Свобода вживання мови забезпечена Конституцією, де ст. 10 закріплює 

положення, згідно з яким, “в Україні гарантується вільний розвиток, 

використання і захист російської, інших мов національних меншин України” 

[238]. Спекуляції зазвичай стосуються вживання російської, водночас мови 

інших меншин, зокрема представників громад білорусів, болгар, гагаузів, 

греків, євреїв, молдаван, німців, поляків, румунів, словаків, татар, угорців та 

інших національностей, не стають предметом загального суспільного 

резонансу. У низці східних та південних областей у побуті російська мова 

залишається широковживаною, для значної частини українців вона є єдиною 

мовою міжнародного спілкування, зокрема з представниками інших народів, 

що входили до складу Радянського Союзу. 

Переписи населення, проведені в СРСР (1989 р.) та в Україні (2001 р.), 

є основою для порівняння динаміки демографічних трансформацій. За цей 

період відбулося скорочення населення України – 48 457 020 млн проти 

51 706,6 млн осіб у 1989 р. (на 6,3%). Етнолінгвістична громада мала такий 

склад: “77,8% українців, 17,3% росіян, 0,6% білорусів, 0,5% молдаван, 

0,5% кримських татар, 0,4% болгар, 0,3% угорців, 0,3% румунів, 

0,3% поляків, 0,2% євреїв, 0,2% вірмен, 0,2% греків і 0,2% татар” [564 с. 4]. 

Незважаючи на те, що державною була проголошена українська, у ті роки 
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рідною її називали більше ніж половина громадян країни. Саме тому 

Д. Арель констатує, що “державотворча легітимність Українського народу 

(загальновизнана) перетворюється на імператив створення більшості 

державотворчої української національності (Української національності). Це 

вимагає відокремлення питання про національність від мовного питання, 

оскільки політично значна частина людей, які претендують на українську 

національність, називають російську мову рідною” [550, с. 227]. 

Національною радою з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Нацрада) у 2004 р. опубліковано дані, які свідчать про те, що “більшість 

телерадіопрограм транслюється недержавною мовою, тоді як, згідно з 

даними перепису, для 67,5% жителів рідною є українська мова” [189, с. 37]. 

Представник організації “Репортери без кордонів” Г. Пьорзген у доповіді 

“Реальність після Євромайдану” в 2016 р. зауважує: “Для іноземних 

спостерігачів двомовність українських медіа-користувачів є однією з 

особливостей країни. В програмах новин українська є провідною мовою, але 

інтерв’юйовані у тій же програмі можуть говорити російською” [712, с. 7]. 

Сучасний канадський україніст Д. Арель переконаний: “Політика офіційної 

двомовності (двох державних мов) відродить російську мову як фактичного 

гегемона офіційного спілкування, оскільки російськомові не матимуть 

стимулу користуватися українською, знаючи, що вони можуть легально 

отримати інформацію російською” [550, с. 242–243]. Від 1991 р. в Україні 

засилля російськомовного контенту в медіа, робота шкіл з російською мовою 

навчання, визнання її регіональною в окремих регіонах протиставляли 

суворим реаліям існування української в окремих локальних національних 

організаціях у Росії. В одній зі своїх публікацій автор констатує, що “у Росії, 

крім титульної, функціонує ще 100 мов, із них 35 викладають у школах. 

Найбільшими меншинами є татарська (понад 5 млн громадян) та українська 

(понад 2 млн), і якщо шкіл з татарською мовою викладання в країні багато, то 

української – жодної. І це при тому, що в Україні донедавна діяли десятки 

російськомовних шкіл” [633, с. 97]. 
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Переважання російськомовного медіазмісту в незалежній Україні 

відчувалося постійно. Підготований у 2003 р. Центром соціально-правових 

досліджень коледжу Вулфсон та Оксфордського університету спільно з 

Верховним комісаром ОБСЄ із питань національної безпеки меншин та 

Інститутом інформаційного права звіт ОБСЄ “Міжнародне мовне 

забезпечення радіомовлення та законодавства ОБСЄ” містить такі дані: 

“Загальний обсяг телерадіомовлення в Україні в 2001 р. щодобово становив 

19 000 годин. Точних даних не існує, проте більшість ефірного часу 

оформлювали російською. У прикордонних регіонах програми передаються 

мовами країн-сусідів (наприклад, Польщі, Угорщини та Словаччини). 

Трансляція власне мовами меншин, не враховуючи російської, не 

перевищувала 50 годин на день” [681, с. 464]. Державна політика в цій сфері, а 

також аналіз законодавчої бази в галузі аналітикам ОБСЄ дали підставу 

стверджувати, що в Україні “загалом немає жодних заборонних заходів, що 

послаблюють доступ меншин до трансляції своєю рідною мовою” [681, с. 467]. 

На початку 2000-х рр., аналізуючи доступ нацменшин до медіапростору 

в Україні та можливість створення ними радіопрограм рідною мовою, 

російську мовою меншості не вважали. Її сприймали як рівноправну, а деякі 

аналітики навіть наголошували на необхідності зберігати та підтримувати її 

присутність у ЗМІ. За законом, у 2007 р. в місцях компактного проживання 

нацменшин (наприклад, у Криму із російськомовною громадою) українська 

мала бути присутня тільки в половині ефірного часу. У більшості ж 

прикордонних областей мову нацмешин можна було почути в 

радіопередаваннях із суміжних країн,  

в FM-діапазоні та на ультракоротких хвилях, часто кількісно такі радіосигнали 

перевищували внутрішні. Приміром, у 2005 р. в Закарпатській області в FM-

діапазоні можна було почути 16 радіостанцій із сусідніх країн і лише 

9 українських; у Чернівецькій це співвідношення – 14/3, у Волинській – 6/3, у 

Сумській – 6/5 тощо [190, с. 20]. Демонстративними є дані про порушення 

умов ліцензії у 2008 р. в частині мовного оформлення, де половину штрафних 
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санкцій накладено на медіаорганізації, що представляли АР Крим та 

Луганщину. Проєктування розвитку подій у цих регіонах на інші області, де 

зафіксовано порушення (Київська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька, 

Чернігівська), надасть змогу запобігти негативним сценаріям на місцях [193, 

с. 49]. Аналіз автором географії розташування радіоорганізацій, у роботі яких 

виявлено порушення в частині мовного забезпечення власної діяльності, дав 

можливість встановити, що “серед порушників медіакомпанії прикордонних 

та економічно важливих регіонів України, вплив яких може мати загрозливі 

перспективи з боку забезпечення інформаційної безпеки держави” [61, с. 53]. 

Усебічний поступ радіопередавань мовами національних меншин 

виключно нівелюванням обмежень забезпечити нереально. Відповідно, 

розвиток радіопроєктів національних організацій повинні підтримувати 

державні програми, із чим, за даними аналітиків ОБСЄ, в Україні 

недопрацьовують. 

В Україні законодавство у сфері організації представниками 

нацменшин спеціалізованих радіопрограм врегульоване внутрішніми 

законами та міжнародними договорами, що ратифіковані Україною. У ст. 10 

Конституції України забезпечено право на використання української як мови 

титульної нації, а також мов етнонаціональних груп. Наша держава 

зобов’язалася дотримуватися прав і свобод представників інших 

національностей на своїй території, крім того, “Україна дбає про задоволення 

національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за 

межами держави” [238] (ст. 12). Стаття 11 Конституції гарантує поступ та 

гуртування нації українців, навіть за межами держави, крім того, “розвиток 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів 

і національних меншин України” [238]. 

Правову легітимність діяльності організацій та об’єднань 

етнонаціональних груп обґрунтовано в Законі України “Про національні 

меншини в Україні”. Стаття 6 цього документа забезпечує “всім національним 

меншинам права на національно-культурну автономію: користування і 
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навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних 

закладах або через національні культурні товариства” [371]. Ця норма є 

цінною для організації інформаційного супроводу діяльності національних 

організацій на ниві збереження власного культурного середовища, звичаїв та 

цінностей, зокрема, у радіопросторі. Представникам інших етнонаціональних 

груп, які мешкають в Україні, “держава гарантує розвиток національних 

культурних традицій, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах 

масової інформації” [371]. На думку автора, “радіомовлення володіє 

інструментарієм задоволення потреб в інформаційному, історико-

культурологічному, розважальному контенті на конкретно визначеній 

технічними параметрами радіостанції території проживання нацменшин. До 

здійснення таких ініціатив на практиці справа часто не доходить або 

обмежується мінімальною фінансовою участю держави” [61, с. 53]. Аналітики 

у звіті “Міжнародне мовне забезпечення радіомовлення та законодавства 

ОБСЄ” доходять висновку, що “за законом держава зобов’язана підтримувати 

медіа, які послідовно відстоюють мовні та культурні права меншості – 

фактично, ця підтримка значною мірою має бюджетний характер” [681, 

с. 463]. Дотримання мовних прав національних меншостей закріплене й у 

Декларації прав національностей України. У документі за організаціями в 

складі національних меншин закріплене право “створення національних газет, 

журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій” [152] 

(ст. 6), у діяльності яких вони мають бути повністю забезпечені “рідними 

мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, 

одержання і розповсюдження інформації” (ст. 3) [152]. 

Унормування державою використання української мови в 

радіопросторі результативне. Про це свідчить завершений етап українізації 

радіореклами, який, на відміну від телевізійного сектору, де на перших 

етапах титрували рекламні блоки, затягнувся. Станом на 2005 р. частина 

радіостанцій рекламу переозвучувала українською, інші ж продовжували 

транслювати російською. Серед них: “Люкс FM” – 89,3%, “Kiss FM” 
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(Українська корпорація “ЮТаР”) – 48%, радіо “Довіра” – 65,7%” [190, с. 51] 

тощо. Знаковим етапом у становленні українськомовного радіопростору за 

незалежності була відмова від ретрансляції зарубіжних радіостанцій. Радіо 

“Шансон”, “Русское радио Україна”, “Авторадіо” тощо нині забезпечують 

ефір радіостанцій унікальним контентом. 

Зауважимо, що 8 листопада 2016 р. набув чинності Закон України “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів 

державною мовою у програмах телерадіоорганізацій”, згідно з яким 

мінімальна присутність музичного контенту в ефірі радіостанцій має 

становити не менше 35% [369]. Дотримання норм законодавства закріплено 

за Нацрадою [372]. Якісна відмінність цього документа в закріплені чіткого 

часового інтервалу трансляції українськомовного радіоконтенту в 

щоденному часовому проміжку 07.00–14.00 та 15.00–22.00. До того, як 

регулятором було встановлено чіткі часові межі, “у загальнонаціональних 

радіостанцій зберігалася тенденція розміщувати музичні твори українських 

авторів та виконавців у програмах переважно в нічному ефірі, а в проміжку із 

07 до 23 години їх кількість суттєво зменшувалася” [200, с. 39]. 

Унормування присутності українськомовної пісні в радіопросторі 

України також відбувалося в кілька етапів, хоча декларували необхідність 

посилення позицій автентичної музики щороку: “...необхідна для 

радіомовлення музична вітчизняна якісна продукція існує, виробляється і 

може сприяти успішній комерційній роботі радіостанцій. Восени (2005 р. – 

Авт.) вимірювання рейтингів радіостанцій засвідчило, що саме «Наше радіо», 

в ефірі якого було найбільше вітчизняного пісенного матеріалу, вперше 

очолило рейтинг загальнонаціональних радіокомпаній” [190, с. 46]. І хоча 

дослівно ця теза переходила з тексту одного звіту в наступний, на практиці 

зміни були практично не відчутні, а наміри мали риси декларативності. 

Міра присутності державної мови в радіопросторі визначалася описово, 

зазвичай без конкретних числових значень та порівняння за роками. 

У риторичних дефініціях представники декларували “значний ріст” [192, 
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с. 62] частки вживання української на радіо, при цьому документуючи її 

присутність лише в 10% ефірного часу (рис. 1.5). Від 2008 р., за даними 

Нацради, українська пісня лунала в радіопросторі понад половину ефірного 

часу, однак плутанина з дефініціями дозволила мовникам вважати 

українськими твори, написані та виконані українцями, талановиті ж митці 

послуговувалися у своїй творчості різними мовами. Таким чином, навіть 

усереднено дані державного регулятора досить оптимістичні, а представники 

на місцях стверджували, що введені норми присутності в радіопросторі 40% 

української пісні та 50% мови можна виконувати, проте необхідно 

забезпечити дієві механізми контролю та стягнення покарань за умов 

порушення [193, с. 49]. У 2015 р. після десяти років декларативного 

покращення динаміки присутності державної мови в радіоефірах, у Нацраді 

визнали: “...окреслилася незначна, але позитивна тенденція зі збільшення 

кількості пісень, які виконуються українською мовою. Лідерами за цим 

показником є НРКУ – 100% усіх пісень і ЗАТ «Радіокомпанія “Гала”» (радіо 

«ЄС», із листопада 2016 р. «Країна FM») – 54%” [200, с. 39] (рис. 1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5. Частка музичних творів українською у радіоефірі, %.  

Джерело: [189–202; 633, с. 99] 

 
На рисунку зіставлено за роками загальні значення, подані в щорічних 

звітах Нацради, в аспекті представлення музичних творів за маркером 
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оформлення державною мовою. Варто зважати на те, що випущені на 

рисунку роки зумовлені описовою характеристикою аналізованого часового 

інтервалу та загалом не нівелює цінності отриманих даних в інших роках. 

Зміну кривої в бік зменшення значень у 2016–2017 рр. автор пов’язує з 

переглядом тлумачення українського контенту виключно як його 

українськомовного сегментів, а також корегування стилістики відображення 

дійсності у звітах. 

У нових умовах конкуренції деякі радіостанції звинувачували владу в 

спробах тиску на свободу слова, намаганні вкласти в прокрустове ложе 

творчість музикантів, нарікали на останніх, мовляв, не створили гідного для 

утримання рейтингу. Окремі мовники платили штрафи, накладені Нацрадою 

за порушення законодавства в частинні недотримання частки мовного 

оформлення радіоефіру [55], інші заповнювали сітку популярними раніше 

композиціями, мінімізуючи присутність новинок. Надалі налаштовані на 

конструктивну роботу радіоорганізації напрацювали формулу продуктивного 

представлення в радіоефірі різноманітної за стилями та в часовій хронології 

музичної карти, що в підсумку надало змогу не лише виконувати, а й 

перевиконувати так званий “мовний план”. Виклик для радіостанцій, для 

музикантів став імпульсом до розвитку та нарощування числа власних 

прихильників, що надалі конвертуватиметься в популяризацію радіостанцій. 

Пісень, на переконання музичного критика Ю. Зеленого, вистачить для всіх, 

адже “українську націю вважають чи не найбільш співочою у світі: так, 

ЮНЕСКО зберігає 15,5 тисяч записів українських народних пісень – це 

найбільша національна народнопісенна добірка у світі. Загалом дослідники 

говорять про існування майже 200 тисяч українських народних пісень. 

Причому частину з них виконують або ж переспівують на свій лад сучасні 

українські гурти” [441]. 

Білорус за національністю, медіаменеджер радіостанцій групи “ТАВР” 

В. Дроздов, зіставляючи довід Білорусі та України в аспекті підтримки 

національного музичного контенту, констатує, що від моменту 
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запровадження так звані “квоти” на його Батьківщині стимулювали в музиці 

розквіт нових і збагачення до цього широкого представлених форматів, 

надалі ж відсутність конкуренції із зарубіжними виконавцями сповільнила 

поступ національного музичного контенту, подекуди нівелювавши потребу 

виконавців вкладати зусилля в підвищення якості створюваних композицій. 

Унаслідок цього “протягом перших трьох років квотування мало оздоровчий 

ефект. Воно привело до оживлення, а потім стало виконувати убивчу 

функцію” [42]. На думку автора, “попри широкий суспільний резонанс та 

неодноразово висловлювану в інформаційному полі загрозу зникнення 

деяких форматів мовлення, як-то джазових, танцювальних (клубних), за 

період дії законодавчого акту в Україні ці небезпеки не підтвердилися, а 

рейтинговий медіаландшафт національних радіостанцій суттєвих змін не 

зазнав” [633, с. 100]. 

Державне регулювання присутності української мови в радіопросторі 

відбувається відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової 

інформації”. Від 13 жовтня 2017 р., коли набули чинності зміни до цього 

Закону, у “загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій 

загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення… передачі та/або 

фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75% 

загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному 

проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00” [368], для місцевих 

мовників цей відсоток регулятором встановлено на рівні 60%. 

До цього стимулювання поступу радіомовлення в Україні визнавали 

одним із пріоритетів державної інформаційної політики, де-факто вагомих 

кроків у цьому напрямі не робили. Динаміку послуговування державною 

мовою в радіопосторі відстежено за результатами щорічних звітів 

представників Нацради. Констатовано, що з 2004 р. риторика медіафіхівців, 

що представляють державний орган, трансформувалася від намагання 

захистити мовні права етнонаціональних груп, найбільшою серед яких є 
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російська, тоді “Національна рада зробила спробу гармонізації зростаючої 

пріоритетної ролі державної мови та справедливого задоволення запитів 

іншомовного населення України в телебаченні і радіомовленні” [189, с. 24], 

до констатації у 2016 р. того факту, що “під дією патріотичних настроїв 

інформаційна сфера, яка упродовж багатьох років розвивалася лише в 

інтересах певних політичних і бізнесових структур, змушена була інтенсивно 

видозмінюватися” [201, с. 5]. Змінився й підхід до усвідомлення Нацрадою 

власного потенціалу, до цього називаючи свої можливості обмеженими, а 

інструментарій впливу на медіаорганізації незначним, у 2016 р. державний 

орган включився у процес змін, оперативно реагуючи на виклики часу: 

“Національна рада заздалегідь провела низку зустрічей із радіокомпаніями і 

наполегливо рекомендувала належним чином перебудувати свою структуру 

мовлення. Зміни мали відбутися із 8 листопада (2016 р. – Авт.), і вже в 

листопаді та грудні були проведені моніторинги мовлення радіокомпаній” 

[201, с. 6]. За місяць після початку дії нових норм закону в частині 

українськомовної пісні в радіоефірі виявлено перші порушення, а вже за рік 

регулятором констатовано: “У середньому загальнонаціональні радіостанції 

перевиконували квоти щодо кількості українськомовних пісень на 7%, щодо 

ведення передач державною мовою – на 31%. Регіональні та місцеві 

радіомовники в середньому мали кращі показники. Квота українських пісень 

перевищувала встановлений мінімум на 19%, частка ведення передач 

державною мовою – на 38% (станом на річницю набрання чинності 

законом – жовтень 2017 р.” [202, с. 29]. 

Протоколювання частки української мови в радіопросторі 

здійснювалося дескриптивно, за умов, коли “особливе місце відведено 

україномовному наповненню національного ефіру та телерадіопрограмам 

національного виробництва” [190, с. 3], тому дати повну характеристику його 

мовного оформлення українського радіоефіру складно. При цьому у звітах 

констатовано постійне “покращення окремих показників у роботі” [195, 

с. 32], “тенденцію до збільшення частки державної мови в ефірі” [196, с. 31], 
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“збільшення частки творів українських авторів і виконавців, ріст відсотку 

україномовних пісень у радіоефірі, збільшення частки програм, ведення яких 

здійснюється державною мовою, водночас зменшення порушень рекламного 

законодавства, особливо в частині «мова реклами»” [194, с. 4]. Річні звіти 

Нацради дали можливість зафіксувати такі результати (рис. 1.6). 

 

 

 

Рис. 1.6. Частка радіоконтенту державною мовою в ефірі радіостанцій 

України. Джерело: [189–202; 633, с. 102] 

 
Не зазначені на рис. 1.6 дані за окремі роки є свідченням оглядового 

подання інформації в щорічних звітах Нацради, тому наведена автором 

інформація орієнтована на позиціонування загальної характеристики мовної 

ситуації в часовій хронології. Безумовно, узагальнені дані не дають уявлення 

про міру використання української в регіональному радіопросторі, оскільки 

прогнозовано в південних та східних областях радіожурналісти норми 

недовиконували, а їхні колеги із центральних та західних областей – 

перевиконували. Так, показовою є ситуація у 2006 р., тоді державна мова на 

національному рівні була представлена в 43,5% ефірного часу, “середній 

обсяг мовлення українською в ефірі радіокомпаній Донецької області 

становив 30–35%” [191, с. 39]. 

Окремим сектором відображеної у звітах Нацради інформації є дані 

щодо порушень описаних вимог у частині мовного оформлення музичного та 

розмовного ефірних блоків радіостанцій. Автором підкреслено, що 
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“системність підходу до визначення ролі української мови в радіоефірі 

обґрунтовано демонструє важливість аналізованої проблеми на якісному 

рівні, а в числовому вираженні взаємозалежність «мовної ситуації» та 

суспільно-політичних настроїв у суспільстві. Від збільшення кількості 

порушень на тлі зниження громадського запиту на українськомовний контент 

до зменшення їхнього числа при зростанні активності суспільства, 

моніторингові дані останніх років віддзеркалюють прагнення українців та 

рішучий підхід держави до посилення ролі державної мови в радіоефірі, 

наслідком чого є активніша робота регулятора” [633, с. 102]. Подання 

результатів моніторингу у відсотках є справедливим з огляду на відмінність у 

кількісних значеннях проведених досліджень (рис. 1.7). 

 

 

 

Рис. 1.7. Підсумки моніторингу виявлених Нацрадою порушень,  

що стосувалися невиконання ліцензійних умов у частині “мова (мови),  

якою (якими) ведуться програми”. Джерело: [189–200; 633, с. 103] 

 
Мовне оформлення та музичне програмування ефірного колеса 

радіостанції є вагомою, однак не провідною складовою роботи радіофахівців. 

У цьому переконаний В. Дроздов, генеральний продюсер радіогрупи “ТАВР” 

(“Radio ROKS”, “Хіт FM”, “Русское Радио Украина”). На його думку, 

головний секрет програмування в тому, щоб “побудувати баланс елементів, із 

яких складається радіо, щоб у будь-який окремо взятий момент цей набір 

цеглинок був максимально потрібен людині, яка хоче послухати радіо… 
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Музика в ньому має другорядне значення. Якщо говорити про музичне 

програмування і квоти – це інше. Нам ці квоти – що вони є, що їх немає – все 

одно. Ми можемо працювати в будь-яких умовах” [42]. “Конструктивний 

підхід відповідальних медіаменеджерів знімає більшість питань, обговорення 

яких періодично набуває гострого розголосу в медіапросторі не лише серед 

фахівців, а й усіх українців” [61, с. 54]. 

Зміцнення державної мови в радіоефірі прогнозовано мало призвести 

до обмеження мовлення мовами національних меншин, утім на першому 

етапі від цього постраждав більшою мірою російський контент, інші 

меншини настільки мляво представлені в радіоефірі, що на них квотуванню 

вплинути складно. Попри фіксацію в Законі України “Про телебачення і 

радіомовлення”, норми щодо переваги при розгляді заяв на ліцензування 

Національною радою з питань телебачення та радіомовлення 

радіоорганізацій, які приділяють належну увагу потребам національних 

меншин [375], програм такого типу в радіоефірі замало. Втім, у 2017 р. 

Нацрада констатувала збільшення на 19 кількості теле- та радіопрограм 

мовами національних меншин, серед яких “англійською – 36 мовників, 

російською – 26, російською й англійською – 61. Французька мова повністю 

або частково наявна в 15 програмах, 10 програм ведуть мовлення польською 

мовою” [202, с. 33]. Важливо, що більшість цього контенту створюють для 

трансляції на телебаченні, а окрему статистику з радіо регулятор не надає. 

Питання мови, що його за роки незалежності періодично 

використовували як інструмент спекуляції для легкого отримання політичних 

дивідендів, розглянуто в аспекті пригнічення прав російськомовних 

українців. Протилежної думки дотримується член організації “Репортери без 

кордонів” Г. Пьорзген, яка констатує, що “з тих пір, як країна вперше 

здобула незалежність, сильний вплив засобів масової інформації, що 

домінують у великому сусідньому регіоні Росії, чиї засоби масової 

інформації розуміють практично всі українці, спричинив асиметричний стан 

конкуренції і протягом багатьох років перешкоджав встановленню 
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незалежних ЗМІ в Україні” [712, с. 6]. Зменшення частки російськомовного 

радіоконтенту, втім, не призвело до пропорційного зростання кількості 

програм мовами інших національних меншин в Україні. Однак автор 

зауважує, що “окреме місце в цьому контексті займає високоорганізована 

громада кримських татар, які переважно за власною ініціативою створюють 

контент як українською, так і кримськотатарською мовами. Болгари, 

білоруси, гагаузи, греки, євреї, молдавани, німці, поляки, румуни, словаки, 

угорці та інші громади, які проживають в Україні, змушені або 

асимілюватися, сприймаючи контент українською та російською, або 

залишатися в орбіті національного продукту своєї Батьківщини, 

відриваючись від контексту країни, у якій вони проживають” [91, с. 82–83]. 

Вільний розвиток мов національних меншин [238], гарантований ст. 10 

Конституції України, часто трактували лобісти проросійсько орієнтованої 

медіаспільноти. Громади решти національностей подібного піклування не 

відчували, а О. Головатенко, редактор чернігівської “Свободи FM”, 

переконаний, що й не хотіли цього: “...по-перше, нам потрібно, щоб нам просто 

ніхто не заважав робити нашу роботу. По друге, єдине, чим може держава 

допомогти, – дати якісь частотні ресурси радіостанціям” [45]. Відсутність 

очікувань підтримки державою інформаційних ініціатив нацменшин у 

поєднанні з індиферентністю державного апарату в регіонах продукує появу 

окремих програм, ініційованих країнами-сусідами чи місцевими 

радіовиробниками, – “добровільними інформаційними батальйонами” [45], як 

себе нарекли журналісти однієї з обласних радіостанцій. 

В ефірі радіостанцій інших країн українськомовний контент є не лише 

чинником консолідації, а й демонструє ставлення до національних громад 

держави, розбудову економіки якої вони позитивно впливають. Ефірна сітка 

мультикультурних радіостанцій, зокрема “Chinradio”, “CKJS AM810 

Multilingual”, “CiRV Radio Internetional”, “Cjmr1320” (Канада), “IMI Radio” 

(Польща), “SBS”, “3zzz” (Австралія), уже містить проєкти українською 

(Додаток Е, табл. Е.1). В Україні досі не існує подібної радіостанції, так само 
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не розроблено програм підтримки окремих ініціатив на місцях, практично 

відсутні програми мовами національних меншин на національному рівні. 

Незмінна політика підтримки російської в ефірі зумовила збіднення 

поліфонії мовного звучання радіо в Україні. У прикордонних із Росією, 

Польщею, Угорщиною та Румунією областях цей інформаційний вакуум 

заповнили зарубіжні мовники, покриття у FM-діапазоні яких конкурує з 

регіональними та навіть національними радіостанціями. Економічно міцніші 

країни в міру своїх можливостей та потреб впливають на інформаційний 

простір України, у тому числі на його сектор радіо. Наочність цих процесів 

продемонстровано на прикладі FM-простору Вінницької, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, 

Одеської, Харківської, Чернівецької та Чернігівської областей. 

Адміністративні одиниці Україні з різною інтенсивністю й агресивністю 

зазнають впливу зарубіжного контенту, що його на сході України трактовано 

як ворожий. Каталог світових радіостанцій “WorldRadioMap.com” та банк 

європейського радіочастотного ресурсу “Radiomap.eu” [400] містять дані, 

згідно з якими найпотужнішого інформаційного тиску зазнають жителі 

Донецької, Луганської, Закарпатської, Харківської, Львівської, Чернівецької 

областей. В FM-діапазоні тут засилля зарубіжних радіостанцій набуває 

загрозливих масштабів для національної безпеки держави (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Співвідношення українських та зарубіжних радіостанцій  

у FM-просторі окремих областей України 

№ 
з⁄п 

Області 

Загальна 
кількість 

радіостанцій у 
FM-діапазоні 

Кількість 
українських 
радіостанцій  

у FM-діапазоні 

Кількість зарубіжних 
радіостанцій  

у FM-діапазоні, країна 

1 Донецька  43 13 30 (Росія) 
2 Закарпатська  51 16 35 (Словаччина, Угорщина) 
3 Луганська  38 10 28 (Росія) 
4 Львівська  35 21 14 (Польща) 
5 Харківська  36 20 16 (Росія) 
6 Чернівецька  26 9 17 (Румунія) 

Джерело: [91, с. 84; 400]. 
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Східні та західні області України зазнають наймасовішого 

інформаційного впливу. І якщо на кордоні з Росією його наслідки вже вповні 

виявилися, то запобігання подібним процесам на протилежній частині країни 

має стати спільною метою для всього медіасектору. До прикладу,  

в FM-просторі Закарпатської області словацьких та угорських радіостанцій 

удвічі більше, ніж українських, ідентична ситуація й на Чернівеччині 

(рис. 1.8). В області румунською мовлять “Virgin Radio”, “Radio Pro FM”, 

“Radio Europa FM”, “Radio Romania Cultural”, “Radio Romania Actualități”, 

“Radio Trinitas”, “Radio Romania Iași” (Румунія) тощо [400], серед 

українських регіональних мовників лише “Радіо Буковина”, “Буковинська 

хвиля”, “Радіо 10” та “Блиск FM” (Чернівці). На Львівщині на 14 радіохвилях 

із 38 мовлять польські радіостанції, зокрема: “Polskie Radio Rzeszów”, 

“Polskie Radio Trójka”, “Polskie Radio Dwójka”, “Polskie Radio Jedynka”, 

“Radio Watykańskie” та “Radio Maryja” [400]. Тенденційним є радіопростір 

Харківщини [400], однак тут навіть українські радіостанції, орієнтуючись на 

російськомовного слухача в ефірі, намагаються частіше послуговуватися 

російською. Представник Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення у Харківській області Є. Маслов у звіті за 2017 р. засвідчив, 

що українськомовної пісні на місцевих радіостанціях лише 30%, при цьому 

представлення державної мови в місцевому радіоефірі від 99% (“Радіо 

Терра”), 100% (“Best FM”) до 76% (“Радіо Relax”) та 62% (Радіо “NRJ”) [279]. 
 

 
 

Рис. 1.8. Українські та російські радіоорганізації  

у медіапросторі Донеччини та Луганщини. Джерело: [91, с. 85; 400]. 
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У районах Луганської та Донецької областей, що межують із лінією 

розмежування ООС (Операції Об’єднаних сил. – Авт.), на кінець 2017 р. не 

було припинено роботи російських радіостанцій, а FM-діапазон Маріуполя 

залишався максимально уподібненим окупованому Донецьку та 

Луганську [400] (рис. 1.8). 

У 2018 р. у Маріуполі доступні до відтворення в приймачі “Радио 

Маяк”, “Радио Спутник”, “Первое радио Кубани”, “Радио Вера”, 

“Авторадио” (Росія), а також “Папино радио” та “Радио Новороссия Rocks” 

(Донецьк). Унікальність ситуації в тому, що на сусідніх до них хвилях 

українські радіостанції “Громадське радіо”, “Армія FM”, “Радіо Тризуб FM”, 

“НСТУ Радіо Голос Донбасу” [400]. Хоча кількісно українських радіостанцій 

більше, це не знімає питання присутності агресивної музично-розважальної 

пропаганди ворожих мовників в Україні. 

За спостереженнями автора, “засилля зарубіжного радіоконтенту в 

прикордонних областях супроводжується млявою присутністю в 

національному радіоефірі проєктів мовами національних меншин, окрім 

російської, яка досі широко представлена в медіа. Створювані ж проєкти 

скоріше мають характер індивідуальної ініціативи радіостанцій, ніж 

набувають рис системної державної політики” [91, с. 85–86]. Лише окремі 

ініціативи спрямовані на нівелювання цього стану, серед них: 

кримськотатарською мовлять “Радіо Хаят” (Василівка, Херсонська обл.), 

“Крим. Реалії” (Чонгар, Херсонська обл.), “Meydan FM” (Генічеськ, Чонгар 

Херсонська обл.); білоруською – “Свобода FM” (Чернігів); румунською – 

“Радіо «Буковина. Культура»”, “Радіо Буковина” із Чернівців; польською – 

“Radio Lwow”, “Радіо Незалежність” (Львів); угорською – “Пульс 92.1 FM” 

(Мукачево, Закарпатська обл.) (Додаток Е, табл. Е.5–Е.6). 

Ситуацію на інформаційному ринку проілюстровано радіопрограмами 

Польщі в Україні як одного з найпотужніших зарубіжних мовників на 

прикордонних територіях. За свідченням Т. Веремчук, “столицею польського 

радіомовлення в Україні є Львів: на частоті радіостанції «Незалежність» у 
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різні дні мовить «Radio Lwów» («Радіо Львів») та виходить програма 

«Program katolicki» («Католицька програма»)” [36, с. 211]. До цього автор 

додає, що “у Львові також працює Львівська міська громадська організація 

«Polskie Towarzystwo Radiowe» («Суспільне польське радіо»), важливе 

значення для радіопростору регіону має «Polskie Radio dla Zagranicy» 

(«Зовнішня служба Польського радіо»)” [90, с. 158]. 

Системне оцінювання перспектив зняття з порядку денного в Україні 

мовного питання, принаймні в радіомовленні, є складником усвідомлення 

взаємовпливу й взаємозалежності його центральних суб’єктів – аудиторії, 

радіостанцій та українських музикантів. Задоволення їхніх потреб перебуває 

на перетині власних очікувань і можливостей інших гравців досліджуваної 

соціальної інфраструктури, пов’язаної організаційними потоками 

різновекторного медіазмісту, що продемонстровано на рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.9. Взаємозалежність основних гравців у радіомовленні [61, с. 54] 

Суб’єкти взаємодії в українському радіомовленні 

Радіостанції Музиканти 

Заходи: 
- вибір оптимальної 
радіостанції; 
- кількості та 
хронометражу виходів; 
- підготовка 
креативного звернення 

Рекламодавці Слухачі 

Завдання: 
- виконання норм 
чинного законодавства; 
- орієнтація на смаки 
аудиторії / рейтинги; 
- отримання прибутку 

Глобальне конкурентоспроможне інформаційно-комунікаційне середовище 
 

Законодавче поле 
 

Заходи: 
- пошук максимально  
відповідної 
індивідуальним смакам 
радіостанції музики; 
- гедоністичі мотиви 

Заходи: 
- створення форматної 
музики; 
- підготовка контенту,  
що задовольняє смаки 
аудиторії 

Заходи: 
- пошук нових 
виконавців, композицій; 
- постійна робота над 
розширенням аудиторії 

Завдання: 
- інформування про 
рекламований товар; 
- максимальне 
охоплення цільової 
аудиторії; 
- раціональний розподіл 
рекламного бюджету 

Завдання: 
- задоволення 
індивідуальних смаків; 
- ідентифікація себе як 
частини спільноти; 
- отримання музичних 
новинок 

 

Завдання: 
- відповідність формату 
радіостанції; 
- задоволення запиту 
аудиторії; 
- конкурентоспроможність; 
- отримання прибутку 
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Усвідомлення ролі, значення та взаємної залежності основних гравців у 

соціально-комунікаційному радіопросторі не лише закладає підґрунтя для 

поглиблення авторитету українськомовного радіо на глобальному рівні, а й 

ідентифікує його як рівного гравця цифрового медіапростору, який, зокрема, 

стимулює дотримання законодавчої бази в аспекті трансляції програм та 

пісень державною мовою. Ефективність медіаменеджменту, перспективність 

продукування якісного медіазмісту, сприйнятливість українцями 

трансформаційних процесів і конвергенції на радіо є передумовою посилення 

його конкурентоспроможності в глобальному вимірі. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [61; 112; 633]. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

За результатами осмислення теоретичного підґрунтя дослідження 

трансформацій та конвергенції українськомовного радіо у світовому 

медіасередовищі доведено, що глобальне світове українське радіо, що 

визначається за індикатором мови оформлення ефіру, є частиною світової 

традиції радіо не лише в контексті внутрішнього мовлення, а і його 

закордонного сегмента. 

Моніторинг понад 14 500 чисел пресових видань української еміграції  

1922–2017 рр., аналіз задокументованих понад 500 радіоініціатив у 

32 країнах світу та діяльності 308 закордонних українських радіоактивістів 

стали основою для визначення етапів становлення радіомовлення 

українською у світі: 

І етап (1922–1929 рр.) – ініціювання окремих радіоконцертів та 

радіовідчитів; 
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ІІ етап (1930–1938 рр.) – поява періодичних українськомовних 

радіоініціатив у світі; 

ІІІ етап (1939–1945 рр.) – переорієнтація зарубіжного 

українськомовного радіопростору на висвітлення подій Другої світової війни, 

участі українців у ній; 

ІV етап (1946–1954 рр.) – подальша інституціоналізація радіо в умовах 

розвитку телебачення, зменшення кількості нових проєктів компенсувалося 

успішною роботою наявних програм; 

V етап (1955–1990 рр.) – стагнація в українськомовному сегменті 

світового радіомовлення, що супроводжувалася трансляцією жіночих, 

молодіжних, дитячих, мистецьких, спортивних, суспільно-політичних, 

гумористичних, релігійних, рекламних ініціатив; Існування галузевих 

проєктів; 

VI етап (1991–1996 рр.) – центр розвитку українськомовного радіо 

переміщено в Україну, створювали спільні проєкти, організовували 

радіомости, а проєкти українців США та Канади транслювали на українських 

радіостанціях; 

VII етап (1997–2017 рр.) – мінімальний інтерес держави до 

закордонного українства спровокував їх переорієнтацію на локальні 

ініціативи в окремих країнах, у тому числі закордонних українських 

радіостанцій, у тому числі які почали виникати в мережі. 

Виявлено, що до моменту набуття Україною незалежності цей поступ 

відбувався паралельно. Надалі, попри високі очікування еміграції в перші 

роки, від 1997 р. відчутна тенденція до автономізації діаспорного радіо, де 

активізувався процес зосередження на внутрішніх проблемах. 

Послаблювалася тенденція в буремні роки революційних подій в Україні у 

2004–2005 рр. та 2013–2014 рр., утім надалі вона залишалася незмінною. 

Трансформаційний потенціал українськомовного радіо у світі виходить з 

історичних віх його поступу в різних державах. Розвиток за законами та в 

умовах окремих країн, інтеграція у внутрішній контекст надають йому змогу 
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бути невід’ємним складником надбання різних культур. Наразі закордонний 

сегмент українськомовного радіо незалежної України 

конкурентоспроможний великою мірою завдяки попереднім зусиллям та 

викликає інтерес не лише в українців, а й у представників різних 

національностей як самобутній цікавий і якісний контент. 

Українці, які звертаються до громади через радіоприймачі на всіх 

континентах, залишаються не включеними у внутрішній соціально-

комунікаційний простір. Розв’язання складної системної соціально значущої 

проблеми дослідження радіоефіру українською як мультимедійного 

складника світового медіасередовища, конкурентоспроможного та 

прибуткового суб’єкта українського медіаландшафту можливо виключно за 

умов його розгляду як цілісної системи.  

Актуалізовані магістральні конвергентні процеси виявляються в 

мультиплатформному режимі роботи, розширенні технічних засобів для 

забезпечення професійної діяльності працівниками радіоорганізацій, 

трансформації жанрової парадигми журналістської діяльності, 

мультипрофесіоналізмі кадрів, програмному обслуговуванні комп’ютерними 

інженерами, розширенні маркетингових можливостей тощо. Інтенсифікація 

процесів конвергенції в українськомовному радіо вимагає від галузі 

додаткових витрат, просвітницької діяльності, від наукової та освітньої галузі 

– зміни підходів, перегляду й створення програм підготовки дипломованих 

фахівців для роботи в конвергентних редакціях, від законодавця – створення 

нормативної бази, яка забезпечувала б оптимальні умови та передбачала 

стимули до впровадження новітніх технологій. 

У дисертації доведено, що державна мова як інтегратор світового 

українства в радіопрограмах існує у двох вимірах: без законодавчого 

регулювання в радіопрограмах еміграції не в дефіциті й примножена 

народною, сучасною різножанровою музичною творчістю та в національному 

радіопросторі за чітко скоригованих часових проміжків і відсоткових 

інтервалів оформлення ефіру українською. Періодично посилюючи норми, 
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законодавець штучно обмежує державну мову, при цьому не регулюючи 

використання мов національних меншин у медіа. Констатовано, що в Україні 

відсутня державна стратегія розвитку радіопростору мовами національних 

меншин, поодинокі радіопрограми татарською, румунською, польською, 

білоруською мовами створюють окремі громади чи небайдужі журналісти. 

За результатами моніторингу радіопростору прикордонних областей 

(Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Сумської, Донецької, Луганської, 

Одеської, Миколаївської, Чернігівської) та Криму задокументовано 

переважання покриття зарубіжних радіостанцій над місцевими, що негативно 

впливає на місцевий інформаційний мікроклімат і приховує в собі загрозу 

інформаційній безпеці держави. Аналіз офіційних документів засвідчив у цих 

областях найбільшу кількість порушень у частині мовного забезпечення 

радіоефіру. При цьому для опитаних радіослухачів зі сходу України (46% із 

598 опитаних) мовне оформлення радіопрограм має другорядне значення, 

цікавіша аудиторії тематика та якість програм. 

Комплексний підхід до вирішення мовного питання є запорукою 

усвідомлення взаємозалежності основних суб’єктів в українському 

радіомовленні: радіостанцій, українських авторів і виконавців, аудиторії та 

рекламодавців. Вони балансують між задоволенням власних потреб та вимог 

інших складників цієї соціальної системи, поєднаної структурованими 

потоками різнотипного контенту. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СВІТОВОГО 

УКРАЇНСЬКОМОВНОГО РАДІО В КОНТЕКСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ 

МЕДІАСЕРЕДОВИЩА 

 

 

2.1. Технологічні аспекти презентації радіоконтенту в умовах розвитку 

мобільної журналістики 

 

 

Радіо як чутливе до технологічного поступу медіа демонструє 

готовність та поліінструменталізм у розширенні творчого потенціалу, 

технологічної лінійки засобів презентації; відтворенні радіоконтенту та 

підготовці матеріалів фахівцями чи аматорами радіосправи. Успіх цих змін, 

який оцінюємо за рівнем їхнього впровадження в соціально-комунікаційному 

просторі, менше залежить від структури повідомлень, натомість пов’язаний 

зі змістовим оформленням, морально-етичним, естетичним, розважальним 

навантаженням радіоконтенту, конвергенцією, що максимально відповідає 

очікуванням аудиторії. Консервативний підхід надає змогу оцінити лише 

окремий сегмент українськомовного радіо, осмислення його світового 

потенціалу потребує комплексного розгляду розгалуженої структури 

сучасного українського радіо, яке в умовах глобалізації є складником 

світового медіапростору. 

Перевага змісту над формою, відхід від класичного сприйняття радіо як 

традиційно аудіального медіа на тлі набуття ним додаткових, нетипових на 

попередніх етапах, проте конкурентоспроможних у медіаінструментів, 

орієнтованих на широке таргетування аудиторії, є наслідком освоєння 

новітніх технологічних можливостей (мережа, цифрове мовлення), а також 

переорієнтації галузі (наприклад, на прослуховування в авто) у відповідь на 

неминучий перерозподіл уваги до різних медіа за тотального недооцінювання 
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радіо рекламодавцями. Сучасний медіапростір важко уявити без мережевих, 

цифрових, мобільних технологій (рис. 2.1). Від способу доступу та 

платформи відтворення радіоконтенту залежать якість сигналу, набір 

додаткових можливостей (інтерактив, персоналізація тощо), які посилюють 

конкурентоспроможність медіа. Утім жоден із них не ідеальний, навіть 

більше, майже десять років тому С. Пізі сформулював тезу про те, що 

“поступове перехрещення між ефірним та прослуховуванням онлайн-радіо 

буде тривати, але перехід ніколи не буде повним. Постійною базовою лінією 

слухацької мовлення залишатиметься, незалежно від кінцевого зростання 

Інтернет-радіо” [710, с. 7]. Ця думка консультанта з медіатехнологій не 

втратила актуальності й зараз. 
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У концепції розвитку радіомовлення, презентованій у 1998 р. 

технічним директором Європейського радіомовного союзу (European 

Broadcasting Union) Ф. Лавен, розвиток цифрового радіомовлення названо 

органічним продовженням еволюції медіа (після впровадження мовлення в 

“AM”, “FM”, “FM stereo”-форматах) [667, с. 1–12]. Цінним є приклад Швеції 

та Норвегії, які практично синхронно розпочали впровадження цифрового 

мовлення. Наприкінці минулого десятиліття перехід на цифрові стандарти 

мовлення виглядав безальтернативним [752, с. 5–6], а за 10 років, коли 

Норвегія однією з перших держав припинила мовлення в FM-діапазоні, 

Швеція оголосила про відхід від стратегії цифрового мовлення, 

закцентувавши увагу на перерозподілі частотного плану, посиленні 

потужності передавачів і розширенні покриття. “Застарілою та 

неефективною” називає систему цифрового мовлення М. Ала-Фоссі з 

Університету Тампере (Фінляндія). Загалом дослідник робить ставку на 

конкурентні альтернативи доступу до радіо, “деякі з них мають схожість з 

аналоговими системами радіомовлення; інші кидають виклик ідеї радіо як 

виключно звуковому середовищу або навіть концепції радіомовлення зі 

своїми традиціями лінійного виробництва та прийому контенту” [543, с. 6]. 

Прогнози Європейського радіомовного союзу виявилися 

неоднозначними, погляди технічних фахівців та медіаменеджерів 

розходяться діаметрально, одні наголошують на безальтернативності 

впровадження цифрового радіомовлення, інші – математично доводять 

нерентабельність і безперспективність таких змін. Дискусія має місце й в 

Україні, проте державна політика безальтернативна – наша країна йде 

шляхом упровадження цифрового радіо. Інтенсивність цього процесу 

безпосередньо залежить від фінансового забезпечення, як наслідок – роками 

відкладається. Перспективи розвитку українського радіо в аспекті переходу 

на цифрові стандарти фахово осмислено та викладено в розвідці О. Гояна. 

Автор висловлює аксіоматичне судження: “...незалежно від системи 

впровадження цифрового радіомовлення, її політичної, економічної чи 
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соціальної доцільності, в Україні, як і в Європі, мають існувати механізми 

державного підтримання цього процесу, що ґрунтуються передусім на 

прямому бюджетному фінансуванні та готовності суспільства отримати 

інформаційні переваги й можливості вибору” [137, с. 34]. 

Наголосимо, що професор О. Гоян першим у незалежній Україні 

комплексно оцінив перспективність комерціалізації радіо в Україні, чим на 

роки визначив напрям розвитку радіо в державі [134; 135]. У співавторстві з 

В. Гоян він окреслює тенденцію до розвитку радіо в мережі: “...завдяки 

Інтернету й мобільній телефонії радіо візуалізувалося, воно стало «видимим», 

а телебачення стало добрим партнером з промоції та розвитку. Тому радіо, 

українське чи світове, в якій би медіаситуації не перебувало, які б технології 

та функції не залучало, яких би не мало конкурентів чи партнерів, якщо все це 

дає хоча б одного потенційного слухача чи користувача, все це в комплексі й 

називається радіомовленням” [139, с. 57–58]. 

Мережа збагатила інструментарій радіо новими можливостями. Вони в 

різних аспектах ставали предметом розгляду науковців різних країн. Так, 

технічному складнику діяльності радіостанції в інтернеті присвячене 

дослідження З. Корадія з Індійського технологічного інституту [658]. 

Основними загрозами, які приховує в собі мережа, С. Карттунен з 

Університету прикладних наук Метрополія (Фінляндія) називає мінімізацію 

анонімності, що в умовах ефірного мовлення дарує свободу, стимулює до 

комунікації, водночас може обтяжувати слухача, загрожувати розголошенню 

його персональних даних (наприклад, через ідентифікацію соціальними 

мережами) тощо [645, с. 43]. Соціальні мережі відіграли неабияку роль у 

поляризації інтернет-радіо, оскільки засилля музичного мовлення 

відбувається на тлі формування окремих розмовних проєктів. Їхню роль у 

конвергентних процесах на радіо виклав турецький дослідник Ф. Туфан [770, 

с. 97]. В українській науковій думці є дослідження, присвячені окремим 

аспектам цих глобальних процесів у радіо на національному ґрунті. Зокрема, 

відеоряд як візуалізацію радіо в мережі розглядає М. Нагорняк [306, с. 214–
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220]. Викладені автором міркування цілком вкладаються в концепцію 

розвитку радіо американського дослідника С. Пізі, який ще в 2010 р. говорив 

про відеоконтент на радіо як найкращу інвестицію в майбутнє 

радіостанції [710, с. 7]. Географія наукових пошуків є свідченням 

масштабності процесів, які відбуваються в галузі, а цікавість українських 

дослідників – невід’ємним складником інтеграції медіапростору України у 

світове соціально-комунікаційне медіасередовище. 

Урбаністичні процеси, серед іншого й в Україні, є передумовою 

актуалізації прослуховування радіо через автомобільні приймачі. На ранкові 

та вечірні ефіри, які радіостанції синхронізують із робочим днем, залишаючи 

люфт для під’їзду до потрібного місця, припадає прайм. Серед інших медіа 

радіо зберігає унікальність завдяки можливості не відволікати уваги 

користувача під час руху, при цьому не позбавляючи його частини 

медіазмісту через відсутність зорового контакту. Отже, прослуховування в 

авто, що особливо актуально для жителів великих міст, які вимушені часто 

перебувати в заторах, – перспективний напрям упровадження конвергентних 

інструментів. За умов високої вартості мобільного трафіку та віддалених 

перспектив широкого впровадження цифрового мовлення в усій країні, 

автомобільний приймач, яким стандартно оснащено автомобіль будь-якого 

класу, є потужним джерелом до поширення радіосигналу. 

Осмислення цього сегмента українськомовного радіо на науковому 

рівні проведено не було, побіжно дослідники визначають відтворення 

аудіопотоку через автомобільний приймач частиною ефірного мовлення, за 

загальними напрямами розвитку. Складником стратегії розвитку 

радіомовлення за напрямами максимального інтерактиву, доступу в будь-

який час будь-де називають відтворення аудіопотоку в авто швейцарські 

дослідники. До трендів розвитку радіомовлення вони зараховують 

максимальну доступність для слухачів через “портативні приймачі або 

високоякісні аудіосистеми в кожній кімнаті будинку, радіоприймачі в 

автомобілях, у громадських місцях, кишенькові та приймачі, інтегровані в 
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базовий функціонал мобільних телефонів, гучномовці в залах очікування та 

торговельних центрах, які постійно здатні передавати сигнал у форматі 

аналогового (FM, AM) та цифрового аудіомовлення” [768, с. 10]. Група 

радників з політики радіочастот (“Radio Spectrum Policy Group”), яка 

об’єднує представників країн – членів ЄС, асоційованих країн та країн-

кандидатів, пов’язує популяризацію цифрового мовлення саме з 

автомобільними приймачами. Насичення ринку через стимулювання 

автомобілебудівників у кожній країні, яка обрала для себе шлях 

упровадження цифрового мовлення, має стати частиною державної 

програми. Вона, зокрема, передбачатиме зниження вартості обладнання для 

населення на тлі підвищення його якості (наприклад, у напрямі мінімізації 

перепадів якості прийому сигналу під час руху) за рахунок державного 

бюджету [761, с. 10–11]. Актуалізується потреба виготовлення універсальних 

приймачів, здатних відтворювати ефір у форматах “FM”, “DAB”, “DAB+”, 

“HD Radio” тощо, як це було зроблено у Великобританії [727, с. 12]. І навіть 

у цьому випадку, як зауважує Ф. Козамернік, представник Європейського 

радіомовного союзу (European Broadcasting Union), “люди купуватимуть 

приймачі лише в тому разі, якщо вони матимуть доступ до цікавих, 

розважальних та корисних для них програм. Чіткий цифровий звук, звичайно, 

гарна річ, але цього недостатньо, щоб переконати людей платити за 

це” [660, с. 25]. 

Жоден із типів поширення та доступу до радіосигналу не є 

універсальним. За різних умов, виходячи з потреб аудиторії, кожен може 

об’єднувати користувачів, пропонуючи оптимальні умови доступу, які 

проаналізовано за моделлю індійського дослідника медіа З. Корадія [658, 

с. 52] (табл. 2.1). 

Іншим перспективним з огляду на сприйнятливість конвергентних 

процесів у галузі є мобільне радіо. З ним як складником актуалізованої в 

науковому середовищі мобільної журналістики пов’язуємо поступ 

українськомовного радіо у світовому медіасередовищі. 
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Таблиця 2.1 

Порівняння особливостей різних типів доступу до радіоефіру 

(за З. Корадієм) 

Характеристика 
Ефірне мовлення Інтернет-мовлення 

Радіоприймач 
Прослуховування 

в автомобілі 
Сайт 

Мобільне 
радіо 

Покриття 
Практично 

необмежене 

Обмежене 
локальним 

з’єднанням з 
інтернетом 

Обмежене 
покриттям 
мобільного 
оператора 

Доступність Доступне 
Доступне виключно за умов 

з’єднання з інтернетом 
Державне 
регулювання 
діяльності 

Законодавча база, наявність 
ліцензії, частотний розподіл 

мовлення 

Мовлення 
без ліцензії 

Необхідність 
оволодіння 
додатковими 
навичками 

Не потрібні 

Оволодіння навичками 
налаштування пристрою, 

призначеного для з’єднання 
та взаємодії із сайтом, 

застосунком 

Аудиторія Масова Сегментована 
Вузько-

сегментована 
Цінність одного 
рекламного 
контакту 

Низька 
Висока 

(серед іншого завдяки 
таргетуванню) 

Сприйнятливість до 
технічних інновацій 

Середня Висока 

 

Мейнстримом журналістикознавчих студій на міжнародному рівні є 

осмислення потенціалу мобільної журналістики як перспективної 

медіаплатформи для розвитку аудіовізуальних поліплатформних медіа. 

Співробітник Гавайського університету (Манао, США) Б. Оппегаард 

досліджує можливості їхнього конструювання, використовуючи інструменти 

мобільних кросплатформних технологій [703, с. 143–144; 704]. Важливими є 

висновки науковця в контексті осмислення потенціалу мобільних мереж у 

налагодженні роботи місцевих медіакомпаній, зокрема тих, які 

спеціалізуються на аудіоконтенті. Невичерпною цінність мобільної 

журналістики для цифрових медіа вважає кандидат наук Д. Кемерон. 

Дослідник з Університету Ньюкасла (Вайомінг, США) констатує, що “за 

порівняно короткий період часу мобільний телефон став не просто життєво 
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важливим інструментом для спілкування в русі, а й платформою для прийому 

та виробництва ЗМІ, яка тісніше за інші інтегрована в наше життя” [578, 

с. 18]. Учена з Університету Кастилія-Ла-Манча (Іспанія) А. Серано Теллерія 

називає розвиток мобільних стратегій у журналістиці дизайном мислення. На 

її думку, новітні форми журналістики в площині мобільних технологій 

“дають можливість охопити афективні, парадоксальні і спонтанні 

особливості журналістських ініціатив, а також досвід роботи практиків з 

метою вирішення надзвичайно складних завдань у системі організації 

праці” [744, с. 68]. Представники Федерального університет штату Да-Баія 

(Бразилія) М. Сільва Палаціос та С. Барбоза обґрунтовують тезу: 

“...технологічні експерименти в журналістиці спрямовані на формати, зміст, 

лексику та наратив, виходячи з особливостей мобільних пристроїв, постійної 

еволюції операційних систем і зміни апаратних платформ” [748, с. 239]. 

Новітні технічні можливості розширюють потенціал для підвищення 

ефективності маркетингової функції радіомовлення. Зокрема, в аспекті 

соціальних мереж та електронної комерції перспективу застосування 

мобільних технологій як стратегічних у радіобізнесі називає дослідниця з 

Борнмутського університету (Великобританія) Е. Болат [570, с. 1125–1138]. Її 

думка перетинається з науковими переконаннями А. Аль Тавара та Е. Ґіде, 

представників Центрального університету Квінсленда (Австралія), які 

обґрунтовують трансформацію соціальних установок власників смартфонів 

як наслідок спрощення комунікації у віртуальному просторі не лише на 

міжособистісному рівні, а й професійному, у бізнесі тощо [542, с. –42]. 

Імплементація мобільних комунікацій у площині радіомовлення вивчає 

Г. Кеттерлінг (США). У технологічному аспекті дослідник детально аналізує 

передумови імплементації радіомовленням функціональних інструментів 

мобільних медіа [650]. Новітні можливості мобільної журналістики в 

українському інформаційному просторі вивчали В. Рябічев, А. Баклан [418, 

с. 108–109], О. Коструба [659], утім праць, присвячених з’ясуванню 

перспективності мобільної журналістики для радіо в Україні, немає. 
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Перша міжнародна конференція, присвячена осмисленню поступу 

мобільної журналістики, “MoJoCon” відбулася в Дубліні (Ірландія) у 2015 р. 

На її панелях знані у всьому світі медіапрофесіонали, журналісти та 

кінематографісти виклали власне бачення перспектив розвитку сектору. 

Більшість присутніх зійшлися на безальтернативній інституціоналізації 

мобільної журналістики, що стане можливим завдяки нарощуванню 

мовлення в онлайні, розвитку медіамаркетингу в контексті мобільних 

платформ, орієнтації та сприйняття аудиторії як сукупності користувачів 

персональних пристроїв, через які вони отримують доступ до контенту, 

посилення його ролі для відтворення на мобільних пристроях навіть 

великими медіахолдингами [695]. У закордонному науковому дискурсі 

абревіатуру “Mojo” (від англ. – “mobile journalism”, мобільна журналістика) 

вживають на позначення терміна “мобільна журналістика”. Зокрема, 

І. Бурум та С. Куїн у неожурналістському підході “Mojo” вважають 

визначальним складником конкурентних медіаініціатив [576], А. Річардсон, 

дослідниця яка має досвід запуску мобільних технологій у громадському 

секторі країн Північної Африки та Близького Сходу, переконана, що “в 

цифрову епоху за допомогою мобільних пристроїв ми розповідаємо історії, 

в яких зростає наш внутрішній протест, – і шум від нього все 

більший” [732].  

Незважаючи на актуальність та своєчасність дослідження мобільної 

журналістики, у фаховій науковій літературі практично не осмислено 

реального стану та перспектив поступу радіомовлення в мобільному 

мультиекранному інформаційному просторі. Водночас орієнтація до 

візуалізації інформації медіа, на думку автора, а також “платформи 

мобільних застосунків та використання широкої лінійки сучасних мобільних 

пристроїв/девайсів є вагомим сегментом розвитку радіомовлення 

майбутнього. Традиційно радіо вважали мобільним медіа, якісні зміни 

відбулися із появою мережі” [95, с. 255]. Нині журналісти, використовуючи 

мобільні пристрої у своїй професійній діяльності, намагаються “наздогнати” 
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інформаційну стрічку. Вектори трансформаційних процесів у радіомовленні 

медіафахівці окреслюють у комплексі: 

– посилення комунікативної функції радіо; 

– розширення можливостей презентації повідомлень радіожурналістами; 

– появи новітніх пристроїв, орієнтованих на комунікацію медіа з 

аудиторією та користувачів між собою; 

– популяризації аматорських радіоініціатив у формі авторських 

аудіовізуальних подкастів; 

– збагачення лінійки жанрових форм; 

– розвитку програмного забезпечення для надання користувачеві 

максимальних можливостей відтворення та взаємодії з радіоконтентом; 

– додавання опції фонового відтворення аудіопотоку в непрофільні 

застосунки, створені для основних мобільних операційних систем.  

Останні з них актуальні ще й тому, що трансформаційні процеси в 

радіомовленні на сучасному етапі відбуваються у фарватері становлення 

мобільного медіапростору. Перманентна презентація нових моделей і 

вдосконалення функціоналу наявних девайсів із передбаченою в них опцією 

відтворення аудіо зумовлюють пошук додаткових способів доступу та 

взаємодії з радіоконтентом. 

Аудіовізуальна природа журналістики в радіомовленні забезпечена 

планшетними ПК, смарт-годинниками, смартфонами/фаблетами, 

телефонами, фітнес-браслетами, крім того, пристроями віртуальної та 

доповненої реальності, зокрема смарт-навушниками (Додаток Г). 

Незважаючи на технологічний прорив у розвитку смартфонів, від 

2016 р. у світі зростання рівня їхніх продажів сповільнилося. Так, 

співробітниця дослідницької та консалтингової компанії “Gartner” (США) 

Р. Козза, яка спеціалізується на інформаційних технологіях, опублікувала 

такі статистичні дані: “...у 2016 р. загальносвітові поставки мобільних 

телефонів зросли до 1,89 млн штук. У 2017 і 2018 рр. очікується піднесення 

до 1,9 і 1,936 млн одиниць відповідно, а в 2019-му відвантаження трохи 
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знизяться – до 1,934 млн штук” [406]. Надалі девайси з передбаченими в них 

універсальними функціями залишатимуться незамінними загалом для 

користувачів, зокрема радіослухачів. 

Планшетні ПК з підключенням до мережі від моменту своєї появи 

могли відтворювати радіоконтент, в українській журналістиці їх почали 

активно використовуватися з 2014 р. Під час Революції гідності стрими 

поточних подій стали візитівкою найпопулярніших платформ. Автор 

зауважує: “Стрими стали чи не головним механізмом хронікального 

документування суспільно-політичних подій, а в суспільстві сформувався 

образ мобільного журналіста як людини, яка веде польові дослідження, 

оснастившись портативним мультимедіа-обладнанням для запису та фіксації 

інформації будь-якого типу” [95, с. 257]. Серед них засновник проєкту 

“Hromadske.doc”, журналіст-стример Б. Кутєпов, який про свою роботу писав 

так: “Я стрімлю на звичайний IPad mini. Використовувати щось велике за 

габаритами немає сенсу. Мої колеги часто стрімлять навіть за допомогою 

IPhone, бо коли в таких умовах (як зараз у Криму) (2014 р. – Авт.) потрібно 

провести зйомку, то, використовуючи телефон, ще якось можна вдати, що ти 

просто тримаєш його в руці, і є ймовірність, що цього ніхто не помітить. Із 

великим планшетом чи з камерою такого не вдасться зробити” [463]. 

Аудіостримінг у радіомовленні передував популяризації персональних 

інтернет-проєктів, між тим дослідниця поступу музичного радіо 

Г. Журавльова переконана, що “персональне радіо демонструє зміну виду 

комунікації: місце масового діалогу традиційного музичного радіо перейняв 

інтраперсональний діалог, внутрішній монолог слухача. Таке радіо припиняє 

виконувати одну із своїх найважливіших функцій – спілкування, перестає 

бути співрозмовником, другом; воно трансформується в засіб 

інтраперсональної комунікації” [176, с. 94]. 

Смарт-годинник як гаджет, орієнтований на відтворення 

мультимедійної інформації, вийшов на ринок у 2012 р. Тоді компанією 

“WIMM Labs” було представлено загалу стартову модель наручного девайса, 
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обладнаного операційною системою Android “WIMM One”. У наступних 

моделях “розумні” або смарт-годинники (англ. Smartwatch) удосконалювали, 

надаючи їм опцій смартфону. Розширення функціоналу смарт-годинників у 

контексті радіо надалі пов’язують із фітнес-трекінгом. Саме цей напрям 

трансформації функціоналу гаджета видається найпродуктивнішим для 

радіомовлення, адже під час занять спортом користувачі найчастіше 

слухають радіо, а можливості цифрового сенсорного екрану надають змогу 

переглядати плейлист, працювати з банком радіостанцій, перемикати їх 

рухом зап’ястя тощо. Відтворення звуку можна здійснювати через 

бездротову гарнітуру або з динаміка. Вбудована карта пам’яті дозволяє 

зберігати обраний в ефірі трек у момент відтворення, а будильник включає 

налаштування відтворення ефіру обраної FM-радіостанції замість звичайного 

рингтону.  

Доповнена реальність як технологія майбутнього перспективна в 

контексті розвитку мобільних технологій у радіомовленні найперше 

представлена розумним годинником (англ. Smart Headphone) – “бездротовим 

пристроєм з акумуляторами та вбудованою пам’яттю, який завдяки 

виконуваним функціям фактично є незалежним від інших портативним 

музичним девайсом. Крім вже стандартних для пристроїв такого типу 

можливостей вібрації, перемикання пісні, Bluetooth з’єднання, відповіді на 

телефонний зв’язок, відтепер навушники є самостійними MP3-плеєрами із 

вбудованою пам’яттю, фільтрують чи заглушують зовнішні звуки під час 

відтворення аудіофайлів, наділені функціями голосового контролю роботи 

зовнішніх пристроїв” [95, с. 258]. Розробники вказують на можливість додати 

до них сенсорні панелі, передбачити обробку аудіофайлів, розпізнавання 

голосу власника девайсу, наближення якості звучання до студійної. 

Незважаючи на те, що для роботи такого класу пристроїв не 

обов’язкове з’єднання з мережею, загалом для розвитку радіо поступ 

виключно в офлайні обмежить його потенціал, зокрема в напрямі 

подкастингу, де “радіопроєкти за запитом пропонують користувачам 
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відтворювати обрані файли відтерміновано у часі. Прослуховування 

аудіокниг, радіопостановок є можливим з урахуванням технічних 

можливостей пристрою, однак поки що вони не набули широкого поширення 

через високу вартість” [95, с. 258–259]. 

Об’єднує проаналізовані девайси бажання розробників зробити кожен 

гаджет модератором роботи інших пристроїв, тому в кожному наявна функція 

керування іншим, що в майбутньому зможе змусити користувача блукати по 

колу в технічному вирі інновацій. Ще однією проблемою є зворотний бік 

персоніфікації – обмеження персонального простору внаслідок збору 

особистої інформації програмами, які, на перший погляд, не приховують у 

собі такої загрози. Автор поділяє погляди С. Карттунен, фінської дослідниці, 

яка вказує на загрозу позбавлення анонімності користувача навіть там, де він 

розраховував бути неідентифікованим [645, с. 43]. 

Технологічні інновації в радіомовленні актуалізовані в таких основних 

напрямах: 

– гіперлокалізації та тяжіння до персоналізації, що надає змогу 

радіостанціям максимально задовольнити інформаційні потреби слухачів, 

синхронізувати виробничий процес у радіожурналістиці на кількох 

пристроях. Опція відповіді на вхідний дзвінок передбачена в більшості 

девайсів, багато з них володіє можливістю створення та редагування тексту, 

орієнтовані до встановлення програмам монтажу аудіо тощо. У підсумку 

мультимедійний контент сучасного радіо є результатом роботи автора з 

текстовими, аудіо-, фото- та відеоредакторами, що підтверджує моніторинг 

ефіру та сторінок медіаініціатив у всесвітньому павутинні; 

– забезпечення можливості наживо створювати та транслювати контент 

в ефірі; 

– вмонтований GPS-модуль для журналіста за потреби є засобом 

пошуку свідків подій, відзначення її місця, а використання геолокаційних 

даних слухачів є інструментом нарощення зворотного зв’язку, актуалізації 

маркетингової функції тощо.  
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Осмислюючи потенціал мобільної журналістики, дослідники лише 

оглядово звертаються до інструментів, які вона пропонує для радіо. Надалі 

буде розглянуто комплекс новітніх жанрових форм, кристалізація яких “не 

лише збагатила існуючі жанри, а розширила їх завдяки появі нових технічних 

можливостей” [83, с. 29] на етапах від збору та обробки інформації до її 

поширення. 

На думку австралійських дослідників політичної комунікації Д. Беннет, 

Г. Банкс та А. Блай, зміни, які відбувалися в медіасередовищі на початку 

нового тисячолітня, подібно до структури ДНК наблизили одне до одного 

медіа та політику. Цю модель дослідники називають “подвійною спіраллю”, 

оскільки в її основі два неперервних полінуклеотидних ряди, що уособлюють 

взаємовплив медіа та аудиторії, причому існувати одне без одного вони не 

зможуть [557]. Комплементарними зв’язками, які з’єднують ряди, є новітні 

жанрові форми радіожурналістики. Акумулюючи інформацію з обох рядів, 

часто вони орієнтовані на взаємодію як з окремими радіокористувачами, так і 

з групами. Інструментарій зворотного зв’язку в цифровій журналістиці в 

аспекті радіомовлення втілюється в реконфігурації стратегій медіа, 

актуалізації їхнього освітнього потенціалу, перегляді стратегій ведення 

бізнесу, мобілізації технічних ресурсів та адаптивної роботи в радіомовленні 

[570, с. 1125]. 

Аналіз теоретичних досліджень свідчить, що система жанрів 

радіожурналістики в епоху інтернет-медіапростору включає дві групи жанрів: 

новітні синтетичні та традиційні. Зокрема, С. С. Санчес усі наявні жанри 

поділяє відповідно до інтерактивності, мультимедійності, гіпертекстуальності 

та користі, яку кожен із них приносить [740]. Ґрунтуючись на результатах 

вивчення впливу цифрових платформ на дискурсивну парадигму жанрів 

журналістики, доктор філософії Л. Сейксас та магістр із комунікацій М. Гудес 

(Бразилія) наголошують на ролі культурних традицій у трансформаційних 

процесах [743, с. 91–110]. Оскільки інтернет-користувачі на сайтах 

радіостанцій віддають перевагу різнотипному контенту, звертаючи при цьому 
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увагу на фото, інфографіку, мережу гіперпосилань, аудіокоментарі, 

аудіозаписи текстових версій програм тощо, дослідники схильні до перегляду 

жанрової лінійки радіожурналістики. Зокрема, Л. Шестеренкіна та М. Булаєва 

аудіожанрами в універсальній журналістиці вважають аудіоверсію, 

аудіоілюстрацію, аудіосюжет, подкаст та слайд-шоу [528, с. 133]. 

Ґрунтуючись на класичних підходах до поділу жанрів у 

радіожурналістиці, викладених у працях В. Лизанчука, І. Миронченка, 

В. Смірнова та інших дослідників, та виходячи з фрагментарного їх 

осмислення в інтернет-радіомовленні, зокрема репрезентованому мобільними 

застосунками, крім усталених жанрів, автор пропонує розглянути такі жанрові 

форми: аудіоверсію тексту, аудіоілюстрацію, аудіоподкастинг, аудіослайд-

шоу, аудіостримінг, постинг / репостинг, синопсис, чат (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Новітні жанрові форми в мережевому радіомовленні [83, с. 30] 

№ 
з⁄п 

Назва Функція Характеристика 

1 2 3 4 
1. 

Аудіопод-
кастинг 

Інформаційна, вираження й 
формування громадської думки, 

агітаційно-організаторська, 
розважальна, пропагандистська, 

естетична, просвітницько-
педагогічна, виховна, 

інтегруюча 

Завантаження та відтворення  
в мобільному застосунку чи з 

пам’яті пристрою підготованих 
автором повідомлень, 

оформлених як аудіоблог, 
аудіотрек, начитка аудіокниги  

чи запис програми 
2. 

Аудіостримінг 
Інформаційна, вираження  
й формування громадської 

думки 

Відтворення ефіру через 
застосунок із можливістю вибору 

якості звучання 
3. 

Аудіоверсія 
тексту 

Інформаційна, 
пропагандистська, 

просвітницько-педагогічна, 
виховна, естетична 

Можливість послухати  
та прочитати текст програми  
в межах однієї завантаженої 

сторінки 
4. 

Постинг/ 
репостинг 

Вираження й формування 
громадської думки, 
пропагандистська,  

агітаційно-організаторська, 
спілкування, інтегруюча 

Рефлексія на повідомлення  
в ефірі, моментальна реакція на 

отриману інформацію, зворотний 
зв’язок, участь у розіграшах, 

відгук на почуте, рекомендації 
5. 

Чат 

Вираження й формування 
громадської думки,  

агітаційно-організаторська, 
розважальна, спілкування 

Обмін повідомленнями, 
спілкування між собою та з 

ведучим, обговорення ефіру, 
замовлення треків 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 
6. 

Синопсис 

Інформаційна, 
пропагандистська, 

просвітницько-педагогічна, 
виховна, естетична 

Попереднє ознайомлення 
користувача з проєктом, надання 

йому першого, але не повного 
уявлення про зміст програми 

(тема, ідея, сюжет) 
7. 

Аудіо-
ілюстрація 

Інформаційна,  
просвітницько-педагогічна, 

виховна, естетична 

Створення акустичного  
3D-ефекту (шум моря, звук лісу), 
підтвердження від першої особи 

(аудіосинхрони, цитати) 
8. 

Аудіослайд-
шоу 

Інформаційна,  
агітаційно-організаторська, 
просвітницько-педагогічна, 

виховна, естетична 

Озвучені слайд-шоу, які 
відтворюють одночасно графіку 

й фоновий звук 

 

Описані жанрові форми є недостатньо осмисленими в наукових працях 

та не усталені, попри часте використання на практиці, зокрема в 

українському радіомовленні. 

Більшість новітніх жанрових форм адаптована до відтворення в 

мобільних застосунках на найпопулярніших операційних системах “iOS”, 

“Android”, “ОС Windows”, “Blackberry OS” та призначена для відтворення на 

планшетах, смартфонах, цифрових програвачах, інших девайсах із 

передбаченими для них опціями відтворення аудіопотоку, завантаження та 

додавання у вибране, ознайомлення з плейлистом, рекомендування в 

соціальних мережах тощо. Цікавим є підхід розробників застосунку “In-

Stream”, де показ одиничних адресних таргетованих рекламних повідомлень 

зареєстрованим радіокористувачам замінює засилля інформаційного “спаму” 

[727, с. 12]. В українському радіомовленні відсутні застосунки радіо для 

смарт-годинників, а також інших надсучасних пристроїв, що спричинено, на 

думку автора, “недостатнім поширенням серед користувачів та високою 

вартістю девайсів” [83, с. 31]. Утім тенденційність розвитку й технічне 

вдосконалення роблять поступ у цьому напрямі безальтернативним. 

На відміну від оформлення сайтів, популяризація мобільних застосунків 

українських радіостанцій обмежена, зазвичай є прив’язаною до зони покриття 

швидкісним мобільним інтернетом. Як наслідок, знижується не лише 
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можливість відтворювати аудіопотік та сприймати додатковий контент 

радіостанцій, а й імовірність продукування користувачами власного 

медіазмісту, ініціювання медіавідлуння (заміщується сайтами радіостанцій). 

Поширеними специфічними інструментами інтернет-сайтів радіостанцій та 

мобільних застосунків як окремого складника позиціонування радіопроєкту є: 

– відтворення аудіопотоку; 

– налаштування якості звуку (найчастіше 320, 128, 64, чи 32 kbps) 

відповідно до швидкості передачі інтернет-даних; 

– ознайомлення з ефірною сіткою радіостанції, плейлистом, доступ до 

списку кількох останніх чи наступних композицій; 

– додавання віджету у вибране чи на робочий стіл девайсу; 

– запам’ятовування списку відтворених аудіопотоків чи подкастів на 

одній радіостанції; 

– членство у віртуальних ком’юніті, або, за визначенням М. Паттерсон, 

“неоплеменах, об’єднаних нестабільними цілями” [708, с. 70]; 

– збереження вибраної композиції, її фрагменту чи назви; 

– рекомендація друзям у соціальних ком’юніті; 

– ввімкнення, вимкнення за таймером; 

– встановлення аудіопотоку як звуку будильника з додатковими 

можливостями регулювання відтворення (гучність, вибір радіостанції тощо). 

Подібний інструментарій розширює можливості слухача у взаємодії з 

радіоконтентом у застосунках чи на сайтах радіостанції, у банках 

аудіопотоків, сегментованих за стилями музики, країною – продуцентом 

контенту, тематичним діапазоном тощо. Автором наведено перелік 

популярних галузевих застосунків українськомовних радіопроєктів на 

мобільній операційній платформі “«Android»: «Українське радіо++»” 

(розробник “Werner Karl Heisenberg”), “Радио Украина” (“Online radios”, 

“Radioworld FM”, “Softihost”), “FM-радио. Украина” (“RadioFM), “Радио 

онлайн-PC” (“PCRADIO”), “Радио Онлайн” (“AppMind-Radio FM”), 

“Украинское радио” (“GK Apps”, “Pro Languages”), “Ukrainian Radio Stations” 



134 

(“Best Radio Stations”), “Ukraine Radios” (“kDuoApps”)” [84, с. 32]. За його 

спостереженням, “функціонал таких програм практично ідентичний, не 

широкий, а самі проєкти є сегментом лінійки національних радіостанцій 

різних країн, запропонованих компаніями-розробниками як окремі програми 

з маркетинговою метою (розміщення реклами чи придбання повних версій 

користувачами)” [84, с. 32]. 

Елементом кросдевайсу в мультиплатформній радіожурналістиці є 

застосунки, призначені забезпечувати аудиторії доступ та взаємодію з 

різними типами контенту. Такі застосунки диференційовано на: 

– програвачі традиційного функціоналу. Їхні користувачі можуть 

прослуховувати аудіопотік наживо, завантажувати на власний девайс, 

відтворювати через інші аудіоплеєри, як-то: “Neutron Music Player”, 

“PlayerPro Music Player”, “Poweramp”, “Headset Button Controller” тощо; 

– програми, орієнтовані на відтворення аудіоконтену через 

“SoundCloud”, “Spotify”, “Deezer”, “Зайцев.нет Музыка” тощо; 

– подкасти та аудіокниги, завантажені на пристрій чи збережені у 

файловій системі програми; 

– аудіомонтажні столи, функціонал яких надає змогу створювати 

звукові доріжки, конвертувати формати аудіофайлів, змінювати параметри 

відтворення звуку, застосовувати нелінійний монтаж, вдаватися до звукових 

спецефектів тощо. Серед програм такого типу “MP3 Cutter and Ringtone 

Maker”, “Ringtone Maker”, “Audio MP3 Cutter Mix Converter”; 

– програми-симулятори з ігровою основою пропонують користувачеві 

створити власні треки, опанувати засади диджеїнгу (“Real Dj Simulato”), 

навчитися грати на різних інструментах (фортепіано (“Perfect Piano”), гітара 

(“Real Guitar”), барабани (“Hit the Drums”, “Classic Drum”)); 

– генератори аудіослайд-шоу та аудіоілюстрацій (наприклад, “Shadow 

Puppet”); 

– радіостанції, “у тому числі банки різнотипних радіостанцій у 

межах одного застосунку, за національним підходом до відбору слухачів, 
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а також за рахунок персоналізованих програм, що розроблені на 

замовлення однієї радіостанції та працюють виключно для її аудиторії” 

[104, с. 81].  

Наведені вектори розширення технологічного різноманіття презентації 

радіоконтенту, збагачення його функціоналу в аспекті радіомовлення наразі 

не відображають цілком потенціалу новітніх технологій, зокрема у вимірі 

персональних портативних девайсів. Перспективними є нові моделі 

контактування з радіоаудиторією засобами, а саме: 

– відтворення подкастів, реєстрація в програмі з метою поширення 

відкритих для прослуховування персональних аудіоініціатив з подальшою 

можливістю інтеграції їх в ефірне мовлення; 

– посилення ролі текстових блоків, зокрема завдяки мережі актуальних 

гіперпосилань (анонси, синопсиси, новини одним рядком, лонгліди); 

– можливості користувача оцінювати почуте, коментувати найцікавіше, 

обмінюватися думками та ділитися враженнями в локальному тематичному 

ком’юніті. Актуалізація зворотного зв’язку, зокрема засобами мобільного 

застосунку; 

– інтеграція геолокаційних даних користувачів та радіостанції з метою 

забезпечення “ігрового складника радіо, ідентифікації себе на карті слухачів. 

Як приклад, заохочення знайомств прихильників, які знаходяться поруч одне 

з одним на кшталт програми «Pokemon GO» (розробник «Niantic Inc.») із 

подальшою інтеграцією учасників до ефіру. Для журналістів це можливість 

визначення свідків подій, відстеження їхньої реакції, а також відбір 

потенційних джерел інформації під час події або віддалено від неї” [84, с. 33]. 

На переконання професора Університету Майдара (Чилі) та Університету 

Монтевалло (Венесуела) К. Еспінози, це дасть можливість “знайти джерела 

обговорення проблеми, які знаходяться недалеко від місця, де відбуваються 

події” [620]. 

– стримінг окремим потоком з анонсом у застосунку актуальних 

суспільно-політичних подій, рекламних заходів тощо. Особливо цінний цей 
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інструмент для інформаційно-аналітичних радіостанцій, які завжди тримають 

руку своєї аудиторії “на пульсі” громадського життя; 

– актуалізація ігрової складової радіомовлення засобами інтеграції в 

застосунок опитувань, флеш-ігор, вікторин тощо; 

– можливості запропонувати загалу за винагороду новину, свідком чи 

учасником якої став зареєстрований користувач застосунку; 

– організація широкої системи сповіщення (для поширення анонсів про 

подію, рекламних оголошень, а за потреби про стихійні лиха, воєнну атаку 

тощо);  

– ініціювання та інформаційна підтримка челенджів, соціальних 

флешмобів; 

– формування бази хештегів; 

– розробка календаря свят та подій із передбаченою опцією додавання 

персональних свят (дня ангела, дня народження тощо). Нагадування та 

коротку інформацію про свята й традиції користувач отримуватиме в розділі 

синопсисів. 

На прикладі своєї країни американський дослідник Д. Кемерон 

(Ньюкасл, США) розглядає ці технології як стимул до поступу цифрових 

платформ у радіомовленні [578, с. 1–20]. В Україні ж окреслені напрями 

трансформації функціоналу віртуальних платформ українських радіостанцій 

амбітні, проте реальні та перспективні, особливо в напрямі розширення 

інструментарію сучасного радіо як конкурентоспроможного медіа. 

Розширення форм презентації радіоконтенту, що супроводжується 

спрощенням їхнього використання, орієнтація на задоволення інформаційних, 

комунікативних, розважальних потреб кожного радіокористувача 

індивідуально, забезпечення йому майданчика для оприлюднення авторських 

повідомлень, безумовно, революційне, проте загрожує знеціненням 

журналістських стандартів і практик. Несерйозна оцінка впливу суб’єктивних 

аматорських інформаційних ініціатив у масштабах держави загрожує 

інформаційній безпеці, стихійні “лідери думок” при цьому не нестимуть 
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жодної відповідальності за поширення недостовірної, неперевіреної, 

суб’єктивної й емоційно маркованої інформації. 

Професійні виміри журналістської діяльності в науковому дискурсі 

осмислювали дослідники під різними кутами. Так, професор С. Горєвалов за 

підсумками власного історичного дослідження обґрунтував чотири групи 

функцій журналістики: економічну, соціальну, психологічну та соціально-

психологічну [127]. Комплекс загальних (інформаційна, формування 

громадської думки) та спеціальних (організаційна, розважальна, соціальної 

критики, культуротвірна, ідеологічна та рекламна) функцій визначив 

І. Михайлин [291]. У своїй праці, присвяченій теорії журналістики, 

А. Москаленко охарактеризував виховну, контрпропагандистську, 

організаторську, пропагандистську, соціологічну функції журналістики [298]. 

На думку автора, “блогери, дописувачі соціальних мереж та автори 

коментарів, що оприлюднюють свої повідомлення на загальний розгляд, 

мають усвідомлювати та послуговуватись не лише правом на свободу слова, 

а й нести відповідальність за якість та відповідність поширюваної інформації 

«правилам гігієни» та етикету при роботі з інформацією. Наклавши 

журналістські функції, виконувані професіоналами, на результати роботи 

аматорів у сфері інтернет-медіа, виявлено загрозливі тенденції, із якими 

може зіткнутися громадськість” [79, с. 90]. 

Суб’єктивне трактування соціальних процесів, як наслідок вибіркового 

інтересу автора до відображуваної проблеми, є передумовою однозначних 

суджень і популістських висновків, які в гонитві за популярністю та 

схваленням широкої аудиторії роблять блогери у зверненнях і коментарях у 

соціальних мережах чи наживо в аудіо- та відеоподкастах. Лінійні судження 

й однозначні висновки легкі для сприйняття аудиторією, однак перевіркою 

інформації, поданням альтернативних суджень як запорукою різнобічного 

інформування аматори нехтують. Як наслідок, зіставлення функцій, що їх 

виконують професійні журналісти та блогери, за повідомленнями яких 

стежать інколи більше користувачів, ніж за традиційними медіа в мережі, 
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свідчення соціальної відповідальності професійного середовища перед 

власною аудиторією (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Зіставлення функцій, що їх виконують аматори та професійні 

радіожурналісти (за проф. А. Москаленком) [79, с. 90] 

№ 
з/п 

Характеристика 
Професійний 

журналіст 
Аматор 

1 2 3 
1 Організаторська + + 
2 Виховна + – 
3 Пропагандистська + + 
4 Контрпропагандистська + – 

5 
Соціологічна (розуміння соціального устрою 
суспільства) 

+ – 

 

Значний масив даних, доступних для ознайомлення, широке 

розповсюдження та відносно невисока вартість технічних новинок, на думку 

автора, “«засмічують» інформаційне поле” [79, с. 91]. За таких умов 

необхідно докладати додаткових зусиль для перевірки фактів, 

структурування хронології подій з метою запобігання тиражуванню 

недостовірної інформації чи маніпуляцій. Урівноваження кількості 

радіоініціатив та якості поширюваної ними інформації потребує узгодження 

й надалі. “Виконання організаторської та пропагандистської функцій 

дописувачами-аматорами поза сумнівом. Коли йдеться про відповідальність 

перед суспільством, виховну функцію, довгострокову перспективу, 

поліінструменталізм у боротьбі із пропагандою, особливо в умовах 

інформаційної війни, в яких перебуває Україна, то індивідуальні коментатори 

подій громадського життя можуть призвести радше до паніки, ніж до 

обґрунтованого розуміння та застереження” [79, с. 91]. 

Більшість користувачів у мережі ініціюють комунікацію з 

гедоністичною та прагматичною метою. У глобальному медіапросторі 

пересічний автор презентує себе як генератора ідей, апелюючи до аудиторії з 

дотичними поглядами й переконаннями (рис. 2.2). У розважальному 

радіомовленні, зокрема в контексті мультиекранної журналістики, 
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актуалізована мотивація до отримання задоволення, розваг і насолоди; 

інформаційні блоки та аналітика знаходять відгук небайдужих до суспільно-

політичних процесів громадян, рівно ж “диванних коментаторів”, критиків 

і ботів, які заполоняють інформаційну стрічку неконструктивними 

зауваженнями, вимогами до влади, суб’єктивними оціночними судженнями 

тощо. 
 

 

 

Рис. 2.2. Взаємодія продуцента медіазмісту з адресатом [79, с. 91] 

 
Відповідальний виключно перед аудиторією та власним сумлінням 

модератор смислів у віртуальних соціальних майданчиках вільний перед 

вибором теми публікації, гострота суджень при цьому обмежена скоріше 

рівнем внутрішнього протесту, ніж об’єктивними межами об’єктивної 

рівновіддаленості від двох протилежних суджень. Водночас він може 

досліджувати теми, яких не торкалися репортери, та осмислювати їх 

настільки глибоко, наскільки зможе. Фіксація подій у реальному часі за 

допомогою персональних девайсів, які повсюдно з користувачем, сприяє 

підвищенню документальності в журналістиці, її наочності та реалізму, 

окремі сервіси спрямовані на забезпечення інклюзії радіокористувачів з 

особливими потребами. Заслуговує на увагу тут сервіс “3i Speech Recognition 

API”, який надає змогу переводити в текстовий формат аудіо- та відеофайли, 

зокрема радіоефір. Сервіс є революційним, особливо для слухачів із 

порушенням слуху, оскільки відтепер вони зможуть сприймати інформацію в 

пристосованому для них форматі, причому в режимі реального часу. 

• Медіасе-
редовище

Вплив

• Автор:
• прагматична

мета;
• гедоністична

мета.

Вплив

• Медіасередовище

Вплив
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Соціальні мережі є флагманом із розширення своєї аудиторії на 

мобільних платформах. Зокрема, у корпорації “«Facebook» констатують, що 

86% щомісячних користувачів мережі використовують цей сервіс через 

мобільний пристрій” [25]. В Україні досі є сегмент користувачів мобільного 

інтернету, доступ до мережі зі стаціонарного пристрою яких удома відсутній 

через нестійке покриття провайдера чи високу вартість підключення та 

обслуговування послуги. Замість того на особистих пристроях власники 

девайсів у 68% випадків щодня відтворюють музику в потоці. 

Прихід на український ринок технологій 3G є передумовою зростання 

кількості та функціонального різноманіття мобільних застосунків – 

аплікацій. Так, О. Піддубний, фахівець із цифрових медіа та медіа 

консультант, констатує, що “радіо почали інтерпретувати як «радіо з новими 

можливостями», здатне зібрати глобальну аудиторію за порівняно невеликі 

гроші” [350]. Водночас консультант медіа- та технологічних компаній 

А. Маттер саме в мобільних пристроях вбачає майбутню електронну 

революцію, яка може змагатися з появою мережі та визначається переходом 

від “міжособистісних стосунків до споживання новин і комерції” [281]. 

До прикладу, засновники “Рок Радіо”, єдиної в Україні інтернет-

радіостанції українськомовного року, як вони самі визначають власний 

проєкт, відповідаючи на питання щодо вибору інтернет-мовлення, зазначають, 

що “аудіоформат ідеально підходить для мобільних пристроїв… FM слухають, 

переважно, знаходячись в автомобілі, а от смартфон завжди в кишені, тому й 

радіо завжди поруч. Ну, а з’єднати смартфон із приймачем в автомобілі на 

сьогодні може навіть дитина” [415]. Іншим прикладом інноваційного підходу 

до розуміння радіомовлення як новітньої технології майбутнього демонструє 

сервіс “MyRadio”, програмне забезпечення якого вже розроблено для 

операційних систем “Android” та “iOS”. У застосунку користувачі можуть 

слухати традиційний ефір у форматі 24/7, обирати радіопотоки для переліку 

вибраного та інші додаткові можливості на швидкості 128 kbps, що дозволяє 

використовувати 60 МБ трафіку за годину. Розробники рекомендують 
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користуватися програмою в зоні покриття бездротових мереж або 

користуватися безлімітним мобільним інтернетом [296]. 

За кордоном подібні проєкти, орієнтовані на відтворення в мобільних 

девайсах, досить потужні, в Україні вони лише завойовують увагу 

прихильників. Так, молодіжна австрійська радіостанція “Kronehit” у своєму 

застосунку об’єднала найбільші німецькомовні радіостанції Австрії, 

Німеччини та Швейцарії. Запорукою успіху розробники вважають надання 

користувачам/слухачам доступу до лінійного й нелінійного 

персоналізованого контенту, що індивідуально відповідає потребам 

індивідів, а не груп. Успіх ініціативи залежить від поширення контенту та 

індексу його цитування. Інструментарій іншого мобільного застосунку 

корпорації BBC надає змогу не лише почути радіоефір, а й побачити записи 

концертів, які відбуваються в студії.  

Широка мережа аудіоподкастів “Radiotopia” об’єднує концепції 

радіостанцій, що за підтримки краудфандингових програм створюють 

тематично розрізнені формати сторітелінгу різної тематики. Найбільшою 

популярністю серед них користуються: 

– “99% Invisible” (“99% невидимий”) – входить до переліку 

найпопулярніших у світі подкастів про архітектуру та дизайн (150 млн 

завантажень). Заснований в Окленді (США) Р. Марсом; 

– “Allusionist” – один з найстаріших подкастів у Великобританії. У 

2015 р. “ITunes” відзначив проєкт як найкращий у своїй категорії. У кожному 

випуску Х Зальцман допомагає слухачам краще розібратися в тонкощах 

розмовної англійської, побіжно ознайомлюючи аудиторією із цікавими 

випадками з історії країни; 

– “Benjamen Walker's Theory of Everything” (“Всесвіт Бенджаміна 

Волкера”) – персональний подкаст Б. Волкера – журналіста, за плечима якого 

співробітництво із “СВС”, “ВВС”, “NPR”, “ABC”, створення подкасту для 

“The Guardian”. Слухачів занурює у світ журналістики, мистецтва та 

літератури.  
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Інші подкасти за тематикою історичні, медичні, у формі мемуарів, 

кримінальних розслідувань, присвячені кіно, музиці, науці, політиці тощо. 

Приклад сервісу “Radiotopia” є успішним доказом того, що новітній формат 

радіомовлення може бути прибутковим, а спонсорами – навіть такі гіганти 

інформаційного ринку, як “Facebook”, “MailChimp”, “Warby Parker”, 

“Squarespace” тощо [780]. 

Технологічна революція, яку зараз переживає радіомовлення, 

виявляється в розвитку ефірного мовлення, інтернет-мереж і мобільних 

сервісів, що полегшують доступ та ініціюють новітні форми комунікації з 

аудиторією, зокрема в межах “мистецтва диджіталізації”, яке в кінці ХХ ст., 

за спостереженнями А. Смірнова, “визначило багато культурних феноменів і, 

особливо, сучасний вигляд масової культури” [436]. Водночас О. Піддубний 

доходить висновку, що в мережі творчість заміщується механічним вибором 

з обмеженої, хоч і значної, кількості чарунок, створених та вдало 

презентованих технічними спеціалістами, на основі:  

– автоматизації (єдиної схеми дій у різних випадках, що надає змогу 

зводити до автоматизму такі функції); 

– варіативності (можливості вибору з безлічі варіантів); 

– транскодування (заміни певних форматів позиціонування інформації 

іншими); 

– модульності (формування цілісної картини з набору автономних 

складових-модулів); 

– цифрової форми (математичних алгоритмів, фільтрів тощо) [351]. 

Дослідниця І. Скіп переконана, що мережеве радіомовлення 

“розвиватиметься за цінностями та інтересами аудиторії. Й із часом 

радіопростір у смартфоні буде повністю підлаштований під слухача. 

Радіоканалів буде так багато, що людина не зауважуватиме, яку радіостанцію 

слухає, а лише вибиратиме, що їй цікаво” [431]. Технологічний поступ 

екранного радіо допомагає мовникам не стільки привертати, скільки 

утримувати увагу користувачів, залучати їх до комунікації, обміну 
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інформацією в напрямах, перспективних для організації. Із цією метою 

модератори визначають перелік перспективних опцій, доступних для 

налаштування користувачем та пропонованих до використання за 

замовчуванням. Комплекс цих ресурсів повинен залишати право вибору, 

водночас забезпечувати адресата цінним, актуальним контентом. Зарубіжні 

дослідження фіксують вищий рівень довіри до радіо, ніж, наприклад, до 

мережевого відеоконтенту, засилля маркетингової складової в яких дратує 

користувачів [760]. 

Розмаїття технічних можливостей сучасного радіомовлення впливає на 

тематичне навантаження його контенту, орієнтацію на інтерактив, що 

призводить до таких змін в оформленні ефіру: 

– формування ціннісних установок; 

– перехід діалогу у формат розмовної лексики [274]; 

– виконання ведучим функції модератора між зовнішнім світом та 

слухачем; 

– тяжіння інтерактиву до дискусійного формату ефіру; 

– важливішим стає не поінформувати, а вплинути, чого досягають 

тематичною поліфонією ефіру, це унеможливлює заглиблення слухача в 

конкретну проблему; 

– широкий комплекс можливостей комунікації зі слухачем, що 

спричиняє превалювання розважальних функцій над інформаційними [253]. 

До найважливіших технологічних аспектів конвергенції українського 

радіо у світовому медіасередовищі відповідно до вже зазначеного можна 

зарахувати: 

– альтернативні сервіси, орієнтовані на формування з контенту кількох 

подкастів чи радіостанцій унікального плейлиста (“Pandora”, “Spotify”, 

“Google play”); 

– відеостримінг (трансляція наживо ефіру радіостанції, окремих 

заходів, інформаційним партнером чи організатором яких є радіостанція 

тощо); 
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– візуалізацію (орієнтацію на формат “радіобачення”, втіленого 

італійськими мовниками); 

– запис аудіо з ефіру без втрати якості звучання; 

– подкастинг; 

– діджиталізацію (перехід на цифрове мовлення); 

– інтерактивність (способи налагодження зворотного зв’язку з 

аудиторією наживо); 

– інтенсифікацію (поширення користувачами окремих блоків ефіру); 

– мультифункціональний плеєр (технологія, що успішно впроваджена у 

Великобританії та гарантує доступ одночасно до декількох радіостанцій, 

подкастів, новинної стрічки тощо); 

– можливість поширити, оцінити, порекомендувати почуте / побачене 

на платформі радіостанції друзям на соціальних платформах. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [59; 73; 79–80; 83–84; 89; 95; 104; 106; 112; 114]. 

 

 

2.2. Синергія соціально-комунікаційних платформ презентації контенту 

в материковому українськомовному радіо 

 

 

Майбутнє радіо не уявити без мережі, у віртуальному просторі 

традиційний аудіоканал перетворився на мультифункціональну платформу 

без заборонених тем та практично з необмеженими можливостями. У 

бажанні задовольнити вибагливі смаки своїх прихильників сучасні 

радіостанції постійно розширюють засоби презентації контенту, конкуруючи 

з усіма типами медіа одночасно. 

Процеси конвергенції, що активізувалися з розвитком інформаційно-

комунікативного середовища, відкрили для звукового медіа можливості 

візуалізації, текстового супроводу, а слухачам дозволили “побачити” світ 
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очима радіо. Вершиною цих процесів є формування глобальної цифрової 

мережі, яка, на думку В. Гвоздєва, має замінити традиційні для нас “мережі 

телерадіомовлення” [54]. Усередині них уже зміщені акценти споживання 

інформації. З одного боку, її масив надав змогу кожному відчути 

інформаційну свободу, з іншого – призвів до поверховості сприйняття, адже 

фізично неможливо вдумливо ознайомитися з кожним текстом чи 

поміркувати принаймні над частиною з них. Культура роботи з інформацією 

орієнтує сучасних слухачів на вибіркову увагу до окремих повідомлень, 

ранжованих за тематикою, пріоритетом, популярністю, авторством, довірою 

до контенту тощо. 

Автор розуміє, що перспективи FM-мовлення поза сумнівом, адже 

“традиційний приймач недорогий, повсюдно присутній (авто, смартфон, 

смарт-годинник), забезпечує відносну якість сигналу. Утім діапазон має 

обмежені можливості до представлення радіостанцій, що спонукає компанії, 

які не змогли отримати ліцензії на ефірне мовлення, до пошуку доступу до 

аудиторії через інші канали” [68, с. 18]. Альтернатива визначеним 

особливостям медіаканалу в мережі, проте потреба освоювати нові пристрої, 

програмне забезпечення, висока вартість обладнання та щомісячних 

платежів, обмежена зона покриття стаціонарним, супутниковим, 3G-зв’язком 

залишають популярним FM. “Інакше складається із цифровим та проводовим 

мовленням, мережа якого катастрофічно скорочується. Не модернізована 

упродовж десятків років технічна база та обладнання у містах морально та 

фізично застаріли, у більшості сіл знищені. Утримання інфраструктури 

потребує значних затрат” [68, с. 19], а поновлення обійдеться в рази дорожче. 

Україна задекларувала курс на адаптацію систем мовлення до 

цифрового “DAB+” формату, однак через брак фінансування старт проєкту 

неодноразово відкладався. На міжнародному ж рівні досі триває дискусія 

щодо перспективності якісно нової технології передавання цифрової 

інформації в радіомовленні. Відомим успішним проєктам (Норвегія 

відмовилася від аналогового мовлення 11 січня 2017 р.) дослідники 
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протиставляють альтернативні (Сінгапур та Швейцарія після оцінювання 

вартості переходу відмовилися від нього навіть у перспективі). 

У 2016 р. на панелі Європейського форуму, присвяченого “DAB+, 

гібридному радіо та європейським стратегіям диджіталізації” (Краків, 

Польща), Б. Станіславчик-Жила, директор Польського радіо, дала містку та 

цінну з огляду на шлях до цифрового радіо, який ще доведеться здолати 

Україні, характеристику: “З великими витратами на цифризацію, число 

слухачів, котрі користуються цією технологією, майже нульове” [цит. за 367]. 

В Україні підрахунок кошторису не проведено, однак у грудні 2017 р. 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розпочала 

запровадження цифрового радіомовлення, оголосивши конкурс на 14 місць у 

каналі 7-D у Києві [207]. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та 

телебачення 11 червня 2018 р. став використовувати локальне цифрове радіо-

мультиплекс. Це дало можливість здійснювати цілодобове мовлення на двох 

передавачах 9 радіостанціям: “Країна FM”, “Радіо Культура” (НСТУ), “Радіо 

Марія”, “Радіо Мейдан”, “Радіо Промінь”, “Hype radio”, “Old Fashioned 

Radio”, “UA: Українське радіо” та радіо “Zemlya” [28]. 

Для забезпечення доступу до радіоефіру цифрового стандарту 

громадяни мають придбати спеціальний радіоприймач. Водночас молодь 

більшою мірою орієнтована на мережу, а люди старшого віку обмежені 

розміром державного соціального забезпечення. Слухачі віддають перевагу 

задовільній якості сигналу у форматі FM. “Консерватизм в умовах нашої 

держави підкріплений ще й фінансовою скрутою, відтак скептики говорять 

про те, що із масштабним провадженням цифрового радіо варто почекати, 

принаймні оцінити перспективність змін, натомість розвивати радіо в 

інтернеті, з його практично необмеженими можливостями у царині 

презентації контенту” [68, с. 19]. Тим більше, що мережеві українські 

радіостанції входять до переліку найкращих у світі [353]. 

Процеси конвергенції як взаємопроникнення різних середовищ 

втілюються, насамперед, у віртуальному просторі, тому мережу вважаємо 
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каналом налагодження цієї взаємодії, сприятливою платформою для 

продукування змін. Засоби до здійснення комунікації й форми презентації 

інформації є сталими та ґрунтуються на фізичних можливостях отримання 

даних людиною – через слух і зір (аудіо, текстові повідомлення, 

відеоконтент). Набув цифрового вираження процес зворотного зв’язку через 

інтерактив в ефірі та соціальні платформи. Розширення технічних 

можливостей привело до об’єднання цих способів творення й презентації 

інформації, відштовхуючись не від сталих уявлень про потенціал радіо як 

каналу комунікації та очікування від нього аудиторії, а від технічних засобів, 

які допомагають оптимально розкрити авторський задум, зміст програми. До 

прикладу, одним із найскладніших для презентації жанрів на радіо є 

журналістське розслідування, комплекс результатів якого складно передати 

виключно звуком. Частково почуте в ефірі слухач розширить при 

повторному відтворенні на сайті, а в коментарі зможе поділитися відомими 

йому фактами зловживань чи підтримає інші погляди. Радіо стало 

мультимедійним, використовуючи за потреби текст, відеоряд та 

презентаційно-комунікативні можливості соціальних платформ (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Конвергенція мультимедійних платформ  

в українськомовному радіомовленні 

 
Для усвідомлення сучасного стану радіомовлення та проникнення в 

нього в ході природної трансформації соціального інституту, технологічних 

Конвергентне 
радіомовлення

Звук (мова, 
музика)

Текстове, 
графічне 

наповнення

Соціальні 
платформи

Відеосупровід



148 

інновацій проведено моніторинг інформаційного простору. У межах 

системного підходу, який за І. Онищуком передбачає “світоглядну, 

евристичну, пояснювальну, методологічну та прогностичну” [328, с. 147] 

функції, досліджено сайти радіоорганізацій різної форми власності, географії 

мовлення. Їх класифіковано відповідно до наявності контенту, типового для 

віртуального простору та не характерного для традиційного радіо. Новітні 

інформаційні технології, що забезпечують комплексні комп’ютеризовані 

дослідження завдяки комп’ютерному огляду сайтів та мобільному 

тестуванню застосунків радіоініціатив, стали підґрунтям для усвідомлення 

конвергентних процесів українськомовного радіо. 

За допомогою моніторингу як методу емпіричної групи 

загальнонаукових досліджень отримано кількісну оцінку процесу конвергенції 

в українському материковому радіо. Технологія проведення моніторингу, за 

В. Різуном, Т. Скотниковою, передбачала на першому етапі цілеспрямоване 

спостереження, далі – аналіз (оцінювання) досліджуваного об’єкта, що надало 

змогу прогнозувати зміни в системі українськомовного радіо [412, с. 20]. 

Спостереження як елементарний метод емпіричного дослідження 

шляхом систематичного відслідковування діяльності інституту радіо; 

візуальної, слухової оцінки його змін дало можливість вивчити зовнішні 

ознаки конвергентних процесів у радіомовленні як конкурентоспроможному 

соціальному інституті. Об’єктом розгляду стала система материкового 

українського радіомовлення, що поширюється в аналоговому чи інтернет-

середовищі, предметом визначено конвергентну трансформацію радіоефіру в 

розрізі емпіричних індикаторів. Їх обрано відповідно до конкретних 

характеристик, а фактично векторів конвергенції радіо в напрямі до 

насичення його різнотипним контентом для позиціонування у віртуальному 

цифровому середовищі. До таких зараховано наявність сайту, мобільного 

застосунку, мови презентації, потокового мовлення, “Radio-on-demand” 

(прослуховування за запитом), банку аудіо (програми та музика), текстового, 

графічного, відео, новинного наповнення сайту, відеотрансляції ефіру в 
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режимі реального часу, активності соціальних мереж, легкості та орієнтації 

на зворотний зв’язок і рекламного навантаження сайтів. За межами 

дослідження залишилися подекуди наявні на сайтах радіо можливості 

доступу до архівної інформації, реєстрації, пошуку, коментування, хмарні 

технології, які в різних конфігураціях є частинами виокремлених індикаторів. 

Кількісне подання результатів передбачало використання 

кваліметричних (кількісних) методів підрахунку. Так, А. Грабченко, 

В. Федорович визначають кваліметрію як частину теорії прийняття рішень, 

категорію психології, “область наукового знання, що вивчає методологію й 

проблематику розробки системних кількісних оцінок якості предметів, явищ, 

процесів” [141, с. 16]. Отримані результати у формі комплексу конкретних 

числових значень, що підкріплені широкою ілюстративно-документальною 

базою, узагальнено у вигляді числових та відсоткових значень. Вивчено 

діяльність у цифровому світі електронних медіа 128 радіостанцій 

(національних, регіональних / місцевих, суспільних, інтернет) та 

160 аудіопотоків. Їх свідомо не подано у вигляді зальної суми в 

288 радіопроєктів, оскільки аудіопотоки не вимагають значних витрат 

(фізичних, матеріальних) для створення та функціонування. 

Аналіз результатів надав змогу підтвердити гіпотезу про 

конкурентоспроможність українського радіомовлення, його орієнтацію на 

безальтернативний поступ у напрямі до використання української мови в 

оформленні ефіру, музичного супроводу та наповнення сайту. За підсумками 

кристалізації причинно-наслідкових зв’язків прогнозування трансформації 

інституту українськомовного радіо в умовах конвергентних процесів 

визначено основні вектори його змін у мережі. Вони включають орієнтацію 

на поліінструментальне використання технологій взаємодії з користувачем та 

мультиплатформове позиціонування контенту. З огляду на це сайти 

радіостанцій вміщують різного типу медіазміст, конфігурація якого залежить 

від способу діяльності, географії (сайти місцевих радіостанцій стають 

інформаційним майданчиком для поширення новин), оновлюваності, типу 
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сайту (візитівки призначені виключно для відтворення ефіру, наприклад 

“Europa Plus” (Київ)) або є розділом на сайті телеканалу чи газети (“Радіо 

Радехів” (Радехів, Львівська обл.)) (Додаток Д, табл. Д.6, ряд. 24) тощо. 

Сайти радіостанцій і розширення презентації в мобільних застосунках 

свідчать про тенденцію до одночасного використання різних платформ від 

найпростіших до складних і комплексних. На різних етапах трансформація 

інституту радіо відбувалася через насичення його текстом, графікою, відео, 

комунікативними можливостями соціальних мереж тощо. Обернено 

пропорційно це призводило до фрагментації аудиторії від масової за умов 

наявності декількох радіоканалів, сегментованої в період насичення 

інформаційного простору комерційними проєктами до індивідуалізованої за 

наявності практично не обмежених умов вибору та персоніфікованого 

налаштування радіо порядку денного. Нахил обох трикутників на рисунку є 

свідченням неоднозначності процесів, за яких радіостанція з максимально 

ефективним використанням інструментів осучаснення власної діяльності 

може бути актуальною для маси (її вважаємо сукупністю індивідів із різними 

смаками) і навпаки, що засвідчено перпендикулярною лінією на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4. Обернено пропорційна залежність кількості аудиторії  

від збільшення функціоналу радіомовлення 
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Насичення інтернет-технологіями радіопростору не є його кінцевою 

формою. На тлі абсолютної інтернетизації радіомовлення, в умовах, коли 

власні сайти, сторінки в соціальних мережах мають маже 100% радіостанцій, 

динамічно розвивається мобільне радіо, застосунки популяризуються в 

ефірах та на сайтах. У кінці 2017 р. в Україні 65% національних і лише 9% 

регіональних радіостанцій мали мобільні застосунки для найпоширеніших 

операційних систем “Android” та “iOS” (рис. 2.5).  

 

 

 

Рис. 2.5. Наявність активного сайту та мобільного застосунку  

українських радіостанцій 
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інтересів британського комерційного радіо, зокрема в законодавчій площині, 

майбутнє радіо, а також програмні напрями власної діяльності визначає через 

“звук, комерцію та сенси” [727, с. 1, 21]. Залишаючись визначальним для 

радіо виражальним засобом, звукове оформлення ефіру посилює свої 

можливості завдяки технічним інноваціям. Традиційне поєднання звуку, 

музики, шумів у сучасному радіомовленні набуло представлення в різних 

формах: потоковому мовленні, “Radio-on-demand” (прослуховування за 

запитом), банку аудіо (програми та музика), подкастингу (серед іншого 

аудіокниги). Глибока жанрова дифузія, втім, обмежилася парадигмою, 

докладно викладеною в працях українських дослідників: О. Гояна [135–136], 

В. Лизанчука [260, с. 219–611], І. Мащенка [282], В. Миронченка [289], 
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І. Пенчук [346, с. 32–35], закордонних учених В. Смірнова [437, с. 23–80], 

О. Шереля [382] та ін. Трансформацію журналістських жанрів на прикладі 

інтернет-медіа осмислили Є. Цимбаленко а К. Соколова [511, с. 80–83]. Утім, 

Б. Потятинник ще в 2010 р. фіксував тенденцію “до стирання меж, до 

інтеграції жанрів” [363, с. 160]. Істинність суджень науковця підтверджують 

реалії функціонування інформаційного простору та відсутність передумов до 

зміни підходів, зокрема до жанротворення на радіо. 

Потенціал звукового оформлення радіоефіру ґрунтовно вивчений. Так, 

звуковому образу українського радіомовлення як національно-культурного 

феномену присвячене дослідження П. Мірошниченка [294]; Ю. Любченко 

розглядала прагматичний і когнітивний аспекти виражальних засобів 

радіожурналістики [268]. Цінними для розуміння звукового оформлення 

художнього радіомовлення є дисертаційна робота І. Хоменка [505], 

інформаційного мовлення М. Нагорняк [308]. “Прямим конкурентом радіо і 

телебачення” [160, с. 153] називає подкаст О. Дмитровський. Дослідник 

основних аспектів створення подкаст-програм характеризує його як 

“зручніший у користуванні, оскільки дає більшу свободу” [160, с. 153]. 

Рекламний потенціал подкастингу осмислила М. МакГоуен [682, с. 97–111], 

інтерактивність та мультимедійність у радіомовленні – К. Агіар Гереро [540] 

та П. Кордеіро [584, с. 492–510], потокові й сервіси за запитом – Д. Свонсон 

[755, с. 106–124] та М. Барбер [558]. Лише побіжно науковці торкалися у 

своїх розвідках питань формування звукової картини світу в комплексі з 

альтернативними формами доступу до радіоконтенту, зокрема засобами 

інтернету. Тим часом звук, на думку викладача кафедри комунікації та 

інформатики Університету Порту (Португалія) А. Рейс, “є найпоширенішим 

ресурсом радіо, хоча він і втрачає свої позиції” [730, с. 44]. 

Конкуренція не була настільки жорсткою за весь період його існування, 

адже ніколи не існувало такої кількості радіостанцій, які змагаються за увагу 

слухача, та не були такими широкими можливості доступу до радіосигналу. 

Конкурують українські радіостанції й із закордонними проєктами. 
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Відповідно до світових тенденцій в українському радіо наявна орієнтація до 

розширення мовлення через створення додаткових тематичних аудіопотоків 

на сторінках радіостанцій. На порталах створюють різностильові 

аудіопотоки, які, серед іншого, мають на меті замістити закордонні аналоги, 

наситивши їх українською рекламою. Наприклад, “Radio.Обозреватель” 

(Київ) та “Своё Radio” (Харків) створили наявні у більшості таких проєктів 

потоки запальної латинської, джазової, класичної музики тощо. Розширили 

завдяки цьому свою присутність в інформаційному просторі “Русское радио 

Україна” (аудіопотоки “Золотой грамофон”, “Дискотека Русского Радио”, 

“Классика русского радио”), “Радіо Relax” (“Музика без слів”, “Relax 

International”), “Radio Roks” (“Новий рок”, “Український рок”, “Рок-Балади” 

та “Hard’n’Heavy”), “Хіт FM” (“Найбільші хіти”, “Українські хіти”, “Сучасні 

хіти”), “Kiss FM” (“Deep”, “Ukrainian”,  “Digital”), “Воскресіння. Живе радіо” 

(“Канал класичної музики”, “Ave, Maria”, “Християнський рок”, “Храмова 

музика”) і “Радіо Маяк” (Олександрія, Кіровоградська обл.) (“Маяк Dance”, 

“Маяк Рор”, “Маяк Lounge”, “Маяк Rock”) (Додаток Д, табл. Д.9–Д.10). 

Позитивною є тенденція до створення потоків з українською музикою 

відповідно до формату медіаорганізації. Не в останню чергу це допомагає 

популяризувати нові композиції та відслідковувати динаміку ставлення до 

них користувачів, зокрема з метою успішної її інтеграції в основний ефір. 

Скептики зауважують, що мовні квоти, які стали проривом для 

українськомовної музики, можуть призвести до появи одноманітних 

радіостанцій, адже популярних композицій окремих стилів в Україні поки що 

недостатньо, аби урізноманітнити національний радіопростір. Альтернативна 

думка дослідниці інтерактивних медіа Технічного університету Лісабона 

(Португалія) П. Кордеіро, яка називає насичення інформаційного середовища 

вузькотематичними проєктами передумовою до появи “інтелектуального 

радіомовлення” [584, с. 504]. 

Комерційна привабливість аудіопотоків для радіостанцій визначається 

інтеграцією рекламних повідомлень перед початком та після завершення 
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відтворення, банерним оформленням сайту радіостанції та спонсорського 

підтримання. Незначна кількість слухачів кожного з проєктів у загальному 

підсумку може акумулювати аудиторію, рівнозначну національному медіа. 

Цим шляхом пішли “Radio.Обозреватель” (Київ) та “Своё Radio” (Харків) 

(Додаток Д, табл. Д.9–Д.10), які створили в інтернет-сегменті 

українськомовного радіо банки аудіопотоків (83 та 54 відповідно), розширені 

можливістю до прослуховування більшості українських ефірних радіостанцій 

через сайт та мобільний застосунок. Медіаменеджер створеного у 2013 р. 

проєкту “Своё Radio” В. Глейзер зазначає: “...крім аудіореклами у нас є 

банерна реклама та відео. Ми впровадили унікальний хід англійців з 

рекламою «Range Rover», коли після натискання на play перед прероллом 

вискакує банер. У нас ця можливість є і на мобільних додатках, і на порталі” 

[459]. Наявність серед аудіопотоків проєкту “Рабинович FM”, афілійованого 

з одним із народних депутатів України, зокрема через наявність в ефірі 

жартів, озвучених останнім, надає змогу припускати можливість 

спонсорського підтримання проєкту. Роками найпопулярнішим потоком на 

сайті є “Радіо S.R.A.K.A. (Своє Радіо Андрія Кузьменка)” [726], 

користуються популярністю сезонні (“Своє новорічне!!”), мілітаристські 

(“Армія FM” та “Пісні АТО”), тематичні (“Веселі яйця”, “Радикальне радіо”) 

проєкти. Традиційними є наявні в ефірах обох радіоагрегаторів аудіопотоки 

різних музичних стилів, як-то: “Дискотека 90-х”, “Дискотека 80-х”, “Jazz”, 

“DabStep”, “Шансон” тощо, а також аудіопотоки української музики: 

“Скрябін”, “Океан ельзи”, “ТНМК”, “Топ 100 Київ”, “Український хіт”, 

“Тільки українське”, “Український рок”, “Українське весілля”, “Український 

реп” [723]. Виграшною для рекламодавця, порівняно з традиційним радіо, є 

можливість отримати докладну статистику прослуховування в режимі 

реального часу та широкі опції з налаштування таргетингової реклами. 

Комунікативні можливості мережі надали змогу не лише нівелювати 

одну з визначальних особливостей радіо – неможливість повернутися до 

прослуховування, повторного відтворення чи паузи звучання, а й 
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перетворити його на потужну перевагу медіаканалу. Широко 

використовуваний формат прослуховування за запитом (“Radio-on-demand”) 

охоплює важливі аспекти сучасного радіомовлення, серед яких подкастинг, 

доступ до банку аудіо та музики, аудіокниги тощо. У наукових колах 

докладніше вивчений потенціал подкастингу, масштаб якого розширено до 

“On-demand”. Як наслідок, представник наукової школи Каліфорнійського 

державного політехнічного університету Д. Свонсон обидва поняття 

ототожнює й робить наголос на пріоритетному розвитку релігійного 

радіомовлення як “однієї з областей подкастів, що найбільш швидко 

зростають…, більшість з яких не оригінальні за змістом і не доступні для 

завантаження слухачами” [755, с. 106]. 

Директор із планування британського Бюро радіореклами М. Барбер 

переконаний, що “аудіоконтент нині не залежить від технічних можливостей 

конкретного пристрою. Збільшення кількості нових аудіоформатів, таких як 

музичні послуги на вимогу, означає, що в слухачів з’являється більше 

можливостей, ніж будь-коли. Ви зможете отримати майже все, де завгодно і в 

будь-який час” [558, с. 2]. Західні дослідники, серед яких і Р. Беррі, нелінійну 

аудіосистему подкастингу вважають “одночасно платформою й набором 

практик, які можуть бути як частиною радіо, так і самостійною ланкою 

загальної медіаекосистеми” [567, с. 20]. Можемо стверджувати, що 

радіомовлення, як еволюційний набір практик, стало платформою для 

розвитку нового типу медіа, майбутнє якого порівнюють із потенціалом 

“Youtube” для відео. Оглядач блогу для радіоекспертів “Radio.co” 

Д. Вілкінсон описав основні відмінності прямоефірного мовлення від 

подкастингу, а саме: 

– прямий ефір вимагає від слухача жорсткого планування свого часу. 

Це, з одного боку, дисциплінує, з іншого – позбавляє права на повторне 

прослуховування; 

– потокове мовлення масове, на відміну від подкастингу, який 

акумулює допитливих пошукачів конкретної вузької тематики. Це нішевий 
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контент для постійних зацікавлених слухачів, які знаходять його в мережі 

завдяки насиченню опису програми хештегами. Обидва способи вимагають 

систематичного оновлення; 

– радіопрограми, оприлюднені наживо, не підлягають редагуванню, як 

наслідок, не виключені помилки та неточності через технічні несправності чи 

людський фактор. Подкасти ретельніше підготовлені завдяки додатковій 

обробці після запису; 

– можливість повернутися до прослуховування, відтворювати 

частинами та робити закладки наявна за запитом, проте не в потоковому 

мовленні [746]. 

Аналізуючи типи подкастів, професор у галузі аудіовізуальних 

комунікацій університету Ла-Корунья (Іспанія) Т. Піньєро-Отеро виділяє 

навчальні подкаст-програми (найчастіше історичні, етнографічні, орієнтовані 

на вивчення мов), подкаст-дискусії, подкасти-огляди (часто творів 

літератури, інтернет-видань), подкаст-презентації, подкаст-щоденники 

(мемуари, біографічні), подкаст-новини, подорожні (“travel”) і тематичні 

подкасти. За кількістю осіб, які брали участь у створенні, – персональні та 

колективні [711, с. 1–16]. Дослідник О. Дмитровський пропонує класифікувати 

українськомовні подкаст-сервіси на “розраховані на широку аудиторію, 

вузькоспеціалізовані, подкаст-термінали” [159, с. 211]. 

Технічно українське радіомовлення володіє ідентичним до світового 

інструментарієм створення й поширення подкастів, поступається 

національний ринок тільки в популярності серед аудиторії. Подкасти 

зазвичай розміщують за запитом, вони передбачають завантаження на 

персональний комп’ютер чи гаджет, більшість з яких володіють функцією 

збереження та автономного відтворення звуку. Сайти радіостанцій надають 

можливість підписатися на оновлення інформаційної сторінки. Подібно до 

традиційних розсилок RSS, сучасні радіопроєкти пропонують своїм 

користувачам отримувати оновлення інформаційної стрічки в реальному часі. 

Проєкти практично завжди максимально персоніфіковані, їхній успіх 
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меншою мірою залежить від бренду радіостанції чи платформи розміщення, 

натомість, орієнтуються на цінність, своєчасність контенту та персону автора 

(її авторитетність, креативність, рівень довіри). Оскільки українська традиція 

використання новітніх медіаканалів практично не знає історії передплати та 

купівлі контенту, користування подкастами безкоштовне, а система 

монетизації лягає на плечі авторів та платформи, де розміщено аудіофайли. 

Дослідниця рекламного потенціалу подкастингу М. МакГоуен шляхи 

напрацювання його комерційної ефективності вбачає в розміщенні 

оголошень на початку та в кінці епізодів (так званий ефект “bookend”), 

продажу рекламного часу, подібно до рекламних блоків у радіоефірі, 

спонсорстві та підтриманні міжнародними фондами [682, с. 100]. Відсутність 

комерційної привабливості залишає формат подкастингу в українському 

радіо сегментом оприлюднення радіостанціями власних програм, що 

дублюють ефірний випуск за запитом. Загалом, попри цікаві авторські 

розробки, популяризація проєктів відсутня, не розвивається й аудіоблогінг. 

Аудиторія таких проєктів невелика, проте зацікавлена та віддана. Оскільки 

програми виходять у запису, зворотний зв’язок відбувається продовжено в 

часі, комунікація набуває горизонтального спрямування, адже слухач пізніше 

може стати автором.  

Найчастіше використовуваними видами подкастингу в українському 

радіо є оформлені періодично оновлювані банки програм, наприклад, на 

сайтах національних радіостанцій “Люкс FM”, “Радіо Максимум”, “Радіо 

Марія”, “Радіо Мелодія”, “Радіо Перец FM”, Всесвітньої служби 

радіомовлення України, регіональних “Балта FM” (Білгород-Дністровський, 

Одеська обл.), “Голос столиці” (Київ), радіо “Місто над Бугом” (Вінниця), 

“Радіо Тясмин” (Кам’янка, Черкаська обл.) тощо. На сайті радіостанції “На 

хвилі Корсуня” (Корсунь, Черкаська обл.) доступні до прослуховування 

інформаційні та пізнавальні радіопрограми. Розміщені два блоки передач на 

окремих сторінках, однак завантажені вони впродовж двох тижнів серпня 

2017 р., після чого не оновлювалися. Можемо припустити, що програми 
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оприлюднені скоріше для презентації власного продукту, ніж для системного 

прослуховування зацікавленими слухачами (Додаток Д, табл. Д.1–Д.10). 

Протилежний приклад демонструють дві сучасні українські мережеві 

радіостанції “Радіо Аристократи” (Київ) та “Радіо Сковорода” (Львів), на 

сайтах яких за чіткою логічною ієрархічною структурою розміщено 

комплекси подкастів. Зазвичай це авторські програми, створювані 

журналістами, які залучаються радіостанціями на позаштатній основі, з 

метою кадрової оптимізації фінансових ресурсів підприємства. Кожен із 

подкастів складається з набору окремих випусків, вихід в ефір та 

оприлюднення яких відбувається за заздалегідь оприлюдненою сіткою, 

систематично оновлюється й зберігається на сайті. Авторський стиль, 

вільний добір тем для висвітлення та обговорення роблять програми цінним 

джерелом пізнавальної інформації аналітичного чи художньо-

публіцистичного спрямування. На відміну від “Радіо Сковорода” (Львів), 

розмовний контент якого створюється виключно українською, ефір “Радіо 

Аристократи” (Київ) двомовний. До прикладу, щопонеділка о 14.00 в ефірі 

шоу “Цивилизация” з російським екс-журналістом інтернет-видання 

“Лента.ру” І. Яковиною. За жанром це тижневий авторський огляд 

міжнародних подій у розрізі політичного процесу та технічних інновацій. 

Цінний авторський підхід протиставленням цинічного світу політики 

безальтернативному, на його переконання, технологічному поступу, на який 

приречене людство найближчими роками. 

Банки музики у вигляді списків відтворення композицій доступні для 

ознайомлення на сайтах національних, регіональних місцевих та інтернет-

радіостанцій, серед яких “Наше радіо”, “Ретро FM”, “NRJ”, “Kiss FM”, “Radio 

Roks”, “Воскресіння. Живе радіо”, “Є! Радіо”, “РокРадіо” тощо. В окремому 

розділі “Плейлист” на сайті київської інтернет-радіостанції “BumbleBee” 

представлено перелік композицій, які транслювалися в ефірі за добу, з 

точним зазначенням часу, виконавця та назви композиції, кожна з яких 

обрамлена графічною іконкою (Додаток Д, табл. Д.7–Д.8, ряд. 10). 
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Законодавство у сфері авторських прав регламентує технічно нескладний 

процес надання доступу до вільного завантаження аудіофайлів, на відміну від 

власних програм, авторські права на які належать радіостанції, їх 

оприлюднюють частіше (рис. 2.6). 

 

 

 

Рис. 2.6. Розвиток подкастингу в українському радіомовленні 

 
Українські радіостанції практично не ініціюють створення подкастів 

у формі аудіокниг. Названі в західній наукові літературі “подкаст романи”, 

“подкаст аудіокниги”, “серіалізовані аудіокниги” українці змушені слухати 

російською та завантажувати їх з російських сайтів. Доступні до 

прослуховування окремі уривки начитують для тематичних рубрик чи до 

пам’ятних дат. Аудіокниги, зокрема для слухачів з особливими потребами 

(з вадами зору), могли б стати джерелом розширення власних знань із 

класичної чи сучасної української та світової літератури. Складником 

аудіослухання є фонове відтворення під час занять спортом, на нього, 

порівняно із закордонним сектором радіо, українські фахівці не 

націлюються. Радіо є неперевершеним джерелом для відкриття світу 

музичних новинок, стеження за розвитком національного музичного 

ринку, а для виконавців – популяризації власної творчості. За цих умов 

особливого значення набувають прийоми привертання уваги, зокрема 

шляхом ведення діалогів без чітко окресленої смислової лінії, що в 

психології названо “фатикою”. За цих умов “мало привернути увагу, треба 
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її утримати, а для цього лише словникового запасу та вміння ним 

жонглювати мало” [81, с. 88]. 

Сучасне українськомовне радіо є енергетичним центром розвитку 

українськомовної музики. Мовне оформлення ефіру, а також 

позиціонування сайтів тяжіють до наповнення виключно державною мовою, 

якість якої останніми роками зростає. Викликом щодо мовного оформлення 

українського радіопростору є і використання татарської, румунської, 

польської, білоруської та інших мов представників національних меншин у 

країні. Цей сегмент настільки мляво представлений в ефірі, що слухачі, які 

орієнтуються та отримання контенту іншими, крім української, та досі 

широко представленої російської, переорієнтовуються на закордонні 

радіостанції. Рідкісними винятками тут є радіо “Крим.Реалії” (Чонгар, 

Херсонська обл.), “Радіо Хаят” (Василівка, Херсонська обл.) та 

“Meydan FM” (Генічеськ, Чонгар, Херсонська обл.), радіопрограми в ефірі 

яких створюють кримськотатарською мовою та транслюють на Крим із 

наближених до лінії розмежування областей (Додаток Д, табл. Д.5–Д.6, 

ряд. 20, 41, 57). 

Мова радіо як зведений до текстового супроводу медіаконтент є не 

новим виражальним інструментом на радіо. Один із найстаріших жанрів 

радянського радіомовлення “радіогазета” з 1924 р. була представлена 

слухачам як “звукова копія друкованого видання, яке читачі отримували за 

два дні” [382]. Текстовий супровід радіоповідомлень у формі списку 

радіопередач, який друкували в газетах різних країн світу, навчальні 

матеріали як допоміжний інструмент для закріплення отриманих у 

радіопрограмі освітніх матеріалів для школярів і, звичайно, листування, яке 

активно вели редакції і прихильні слухачі, завжди було текстовою частиною 

радіовиробництва. Текстовий супровід на радіо представлений у 

презентаційній частині радіостанції, анонсах, текстових версіях 

аудіопрограм, однак найчастіше у формі новинного контенту, актуального 

для регіональних мовників (Додаток Д, табл. Д.1–Д.11, стовпчик 10). Часто 
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сайти радіостанцій стають інформаційними порталами, де крім 

прослуховування потоку можна ознайомитися з місцевими або тематичними 

(для національних мовників) новинами. На національному рівні такі розділи 

наявні на “Радіо Максимум”, “Шансон”, “Ретро FM”, “DJFM”, “NRJ”, “Kiss 

FM” та інших – усього на 43% станцій. На регіональному рівні варто згадати 

інформаційні рубрики на сайтах радіо “Вголос FM” (Львів), “Говорить 

Красноград” (Красноград, Харківська обл.), “Гуцульська столиця” 

(Верховина, Івано-Франківська обл.), “Одесса-Мама” (Одеса), “Радіо Вежа” 

(Івано-Франківськ) – всього на 54% станцій. Фаховість журналістського 

підходу та представлення такого контенту інколи залишає місце для 

вдосконалення, як, наприклад, на сайті Криворізької радіостанції “Город FM” 

(Дніпропетровська обл.), де різнотематичні новини подаються в єдиному 

списку з 15–17 повідомлень у будні (Додаток Д, табл. Д.5–Д.6, ряд. 9). 

Цінність таких новин скоріше визначається потребою модератора в 

оновленні інформаційної стрічки, аніж важливими інформаційними 

приводами, яких кількісно може бути більше чи менше. Інший підхід 

демонструє радіо “Крим.Реалії”, проєкт української служби “Радіо Свобода”, 

яка мовить у мережі, а також через передавач на Чонгарі (Херсонська обл.). 

Події Криму, політики, питання дотримання прав людини на півострові та 

інші теми розкривають українською, російською та кримськотатарською 

мовами (Додаток Д, табл. Д.5–Д.6, ряд. 20). 

Набуваючи характерних ознак інформаційного мовника, 

трансформується стилістика мови радіо. Особливості розмовної письмової 

мови інтернет-комунікації вже були об’єктом наукового розгляду, зокрема 

І. Шилінської [529, с. 67–69]. Мовне оформлення інтернет-дискурсу на рівні 

графічної, морфологічної, лексичної, синтаксичної мовної систем розкрила 

Н. Гудзь [149, с. 61–87]. Персвазивна (переконувальна) функція 

журналістського тексту розглянута Н. Драган-Іванець як інструмент впливу 

на “думку (або принаймні на емоційний стан) читача” [165, с. 279], що 

особливо актуально для розважальної експресивно-модульованої 
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комунікації в радіомовленні. Всесвітня мережа значно трансформувала 

мову міжособистісного спілкування користувачів на рівні неофіційної 

взаємодії, водночас змістилися акценти в презентації журналістських 

текстів. Зокрема, М. Нагорняк, осмисливши теоретичний апарат 

дослідження відеокомпоненти розмовних програм українських радіостанцій 

у мережі, констатує: “...особлива увага має бути приділена візуальній 

реалізації обговорюваних у програмах тем, переформатуванню ефірної 

поведінки ведучого та гостя студії, якомога ширшому використанню 

інтерактивного чинника, а також специфіці використання електронної 

мови” [306, с. 219]. 

Журналістський текст, який став невід’ємною частиною контенту сайту 

сучасного радіо, набуває типових для мережі властивостей, до яких 

зараховано: 

– оперативність підготовки та широкі можливості налаштування 

оприлюднення матеріалів (від моментального до автоматичного із заданим 

інтервалом публікації); 

– підготовку, редагування тексту, монтаж програмного продукту можна 

здійснювати в режимі реального часу дистанційно, синхронно кільком 

спеціалістам; 

– гіпертекстовість, як сучасна “онтологічна модель світу” [421, с. 55]. 

Технологія, знана за використанням у словниковій чи енциклопедичній 

структурі, де наявні відсилки до інших матеріалів у межах книги, на думку 

О. Свінціцької, виражається через голографічність, дисперсність, 

нелінійність та мультимедійність [421, с. 56]. Це колективний супертекст, 

який неможливо повністю осягнути чи відредагувати; 

– мультимедійність через насичення тексту вкрапленням 

аудіовізуальних блоків, які розширюють інформативність базового тексту, та 

креолізація, яка за О. Трутнєвим та Ю. Мочаловою, є “засобом підвищення 

ефективності сучасної інтернет-комунікації” [464, с. 66] через насичення 

вербальних текстів додатковими виражальними засобами; 
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– налаштування “візуального дизайну тексту” (параграфемічних 

засобів) через шрифт, кегль, кольорову гаму, “розміщення текстової 

інформації на електронній сторінці та способи навігації нею” [129, с. 17]. 

– інтенсифікацію лексичного оформлення тексту в напрямі до 

скорочення його обсягу шляхом дроблення інформаційних матеріалів на 

кілька повідомлень. Мережа гіперпосилань на інші матеріали за заданою 

темою нарощує кількість відвіданих сторінок, конвертованих інформаційним 

майданчиком у прибутки; 

– архівування та зберігання випусків, які виконують функцію 

сучасного літописання й надають змогу відтермінувати відтворення; 

– конкуренцію між платформами, яка в умовах високої оперативності 

підвищує цінність інформації у виданнях, яким довіряють користувачі. 

Відбувається становлення флагманів національного електронного 

інформаційного ринку. 

Відгук українського радіо на розширення можливостей позиціонування 

власного контенту практично синхронний (рис. 2.7). 

 

 

 

Рис. 2.7. Візуалізація українського радіомовлення 

 

Візуалізація є органічною складовою будь-якого сайту. Динамічна та 

статична графіка, фото, рисунки, графіки, діаграми й інфорграфіка 

увиразнюють та змістовно збагачують цифровий вимір вебпредставництв 
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радіостанцій. Автор констатує, що “текст і картинки є елементарними, 

проте найпопулярнішими виражальними засобами цифрового середовища 

радіо. Окрім традиційно документальної функції вони ідентифікують бренд 

радіостанції, її фірмовий стиль, окремі проєкти в ефірі, ілюструють новини, 

ведучих та спонсорів, музичних виконавців” [62, с. 11]. Деякі 

радіоорганізації в тематичних розділах інтернет-майданчиків публікують 

фотозвіти проведених конкурсів, гостей у студії, оформлюють візуальну 

позаефірну хроніку діяльності редакції, чим дозволяють аудиторії зазирнути 

за лаштунки виробничого творчого процесу. “Новини в картинках” 

представлені на сайті “Херсон FM” (Херсон), там користувач, почергово 

переглядаючи зображення, ознайомлюється з текстом повідомлення 

(Додаток Д, табл. Д.5–Д.6, ряд. 53). У вкладці “Наклейки Radio Roks” на 

сайті однойменної радіостанції періодично публікують знімки слухачів із 

символікою улюбленого мовника (Додаток Д, табл. Д.1–Д.2, ряд. 23). 

На першому екрані сайту “Дужого радіо” (Львів) фото дружнього колективу 

станції з піднятими до гори великими пальцями на тлі Львівського 

національного академічного театру опери та балету (Додаток Д, табл. Д.5–

Д.6, ряд. 13). В українському радіопросторі якісно оформлені сайти 

національних, інтернет-радіостанцій, суспільних мовників, рідше 

регіональних, а особливо місцевих проєктів, деякі з них виконані на 

безкоштовних платформах, спрощені та перенасичені агресивними 

банерними вставками. Візуальне оформлення “Радіо Relax”, слоган якого 

“Легке та спокійне радіо” (Додаток Д, табл. Д.1–Д.2, ряд. 13), є взірцевим з 

огляду на використання цифрових мультимедійних інструментів 

конвергенції в радіопросторі. 

Візуалізація радіомовлення, зокрема шляхом насичення його 

графічними елементами, є композиційною необхідністю оформлення будь-

якого медіа в сучасних умовах. Конкурентоспроможність традиційно 

аудіального засобу масової інформації, яким дотепер часто несправедливо 

вважають радіо, не в останню чергу залежить від його самопрезентації, що 
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неможливо без різного роду графіки, зображень, що доповнюють і 

акцентують чи навіть заміщають сказане в ефірі. У західній науковій думці 

набуло поширення поняття “радіобачення”, яке українська дослідниця 

А. Сімашова називає “особливою моделлю конвергенції ЗМІ” [428, с. 380]. 

Один із “батьків” телебачення, американець Ч. Дженкінс спочатку 

свій винахід називав саме “радіобаченням”. У науковий обіг термін увів аж 

у 1999 р. дослідник Державного університету в Лехоне (Іспанія) Г. Палазіо. 

У статті, присвяченій новітньому мультисервісному середовищу, він так 

аргументував свою думку: “Це буде «радіо», оскільки воно засноване на 

аудіоконтенті й має зберегти свої витоки; Це буде «бачення», тому що 

разом зі звуком з метою забезпечення повноти інформації ми 

використовуватимемо зображення. Відтак радіо не зрадить своїй суті й 

залишиться середовищем оперативного інформаційного реагування” [706, 

с. 179].  

Прорив у системі візуалізації радіомовлення відбувся, коли 

радіостанції отримали технічну можливість, а швидкість передачі та 

завантаження контенту через мережу на домашніх приладах дозволила 

відтворювати відео наживо. Перші стрими в українській радіожурналістиці 

вели зі студій, де журналісти, звиклі залишатися “поза кадром”, 

переорієнтовувалися на роботу в умовах вебтрансляції. Цей спосіб 

презентації радіоефіру вже не є технічною новинкою, а звиклі до яскравого 

мультимедійного контенту користувачі не забезпечують сайту значного 

зростання відвідуваності “Youtube” каналу, де зазвичай іде трансляція. 

Відсутність режисерської обробки, динаміки, монотонність візуального 

супроводу актуалізують перегляди ефірних блоків тематичних програм, до 

яких запрошені цікаві гості, організовують студійні концерти тощо. В 

українському радіопросторі відеотрансляції не користуються значною 

популярністю, лише 30% національних і 9% регіональних радіостанцій 

пропонують своїм слухачам побачити, що відбувається і студії наживо, однак 

акценту при оформленні сайту на цьому не роблять (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Наявність відеоконтенту на сайтах українських радіостанцій 
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через вебкамеру студійного процесу, замість створення власного якісного 

контенту, яким шляхом ідуть проаналізовані вище закордонні, не завжди 

фінансово ємнісні, радіопроєкти. 

Інтуїтивна простота віртуальних майданчиків радіостанцій, на думку 

дослідниці конвергентної журналістики К. Баранової, має відштовхуватися 

від потреб аудиторії [8]. Спостерігаючи перехід “радіо” у форму “р@діо”, 

співробітниця Технічного університету Лісабона (Португалія) П. Кордеіро 

акцентує увагу на збереженні та підсиленні “інтерактивності та включеності 

слухача в процес творення контенту” [584, с. 503–504]. Усі доступні на 

сучасному етапі засоби увиразнення змісту та форми радіомовлення, на 

думку О. Гресько, “є основою масово-інформаційної діяльності ХХІ ст.” 

[142, с. 7]. Вони, згідно з позицією К. Іванчук, “формуються на принципах 

конвергентності, інтерактивності, гіпертекстової організації горизонтальних 

зв’язків між адресантом й адресатом” [209, с. 22] та є окремою 

комунікаційною системою [235, с. 50–56]. 

Інформаційний простір знає багато визначень соціальних мереж, і з 

розширенням функцій продовжують виникати нові, ширші та ґрунтовніші. 

Термін увів у науковий обіг представник Лондонської школи економіки 

Дж. Барнес, який у 1954 р. визначив їх як “соціальну структуру, 

сформовану індивідами та організаціями” [561]. Тлумачення настільки 

широке, що його можна застосувати щодо будь-якого медіаканалу, зокрема 

радіо як окремої відносно самостійної системи. Дослідження Дж. Обара та 

С. Вілдмана дало можливість визначити спільні риси соціальних мереж, 

такі як: 

– інтерактивність; 

– орієнтація на продукування користувацького контенту; 

– створення персональних профілів; 

– підпорядкування цих профілів тематичним групам, оцінювання, 

збереження, коментування зовнішніх інформаційних потоків через 

персональну сторінку в соціальній мережі [701, с. 746–747]. 
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Професор Фордхемського університету (США) Ф. Наполі переконаний, 

що для сучасного медіапростору характерна “обмежувальна та 

індивідуалістична модель суспільного інтересу” [697, с. 751]. Соціальні 

мережі стали основою для розвитку соціальних медіа, які американська 

енциклопедія “Merriam-Webster” тлумачить як “форми електронного зв’язку 

(наприклад, веб-сайти для соціальних мереж та блогів), за допомогою яких 

користувачі створюють онлайнові спільноти для обміну інформацією, 

ідеями, особистими повідомленнями та іншим змістом” [591]. Складниками 

таких мереж, на думку Т. Айхнера, Ф. Джейкоба, є блоги, ділові, 

корпоративні, соціальні мережі, форуми, сервіси для обміну фотографіями, 

відео, продукування аудіоконтенту, створення віртуального світу 

(комп’ютерного моделювання), майданчики, організовані з метою огляду 

закладів, товарів, послуг тощо [541, с. 258]. Від традиційних медіа вони 

відрізняються вірусним розповсюдженням контенту, високою економічною 

ефективністю (через соціальний капітал, соціальний маркетинг), орієнтацією 

на використання мобільних технологій.  

Потенціал конвергенції радіомовлення із соціальними платформами 

настільки масштабний, що деякі українські станції відмовляються від 

створення окремого сайту або мінімізують роботу з його оформлення, 

натомість активно працюють над наповненням сторінки чи групи у 

“Facebook” (“Бліц FM”, Біла Церква, Київська обл.), “ВКонтакте” (до 

2017 р.), рідше “SoundCloud” (“Джем FM”, Київ), “Instagram”, “Youtube” 

(“Балта FM”, Білгород-Дністровський, Одеська обл.), “Telegram” чи 

“Twitter”. Радіоефір перетворюється на розмову із слухачем, а інтерактивні 

інструменти соціальної взаємодії розширюють інструментарій 

продукування контенту, залучаючи до цього процесу користувачів 

соціальних платформ. 

Потужні сайти українських радіостанцій пропонують своїм 

відвідувачам реєстрацію, акумулюючи на своїй платформі елементарні 

можливості соціальних мереж, однак більшість (96% національних, 50% 
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суспільних та 90% інтернет-радіостанцій) орієнтуються на 

ідентифікованих однією з популярних електронних соціальних мереж 

користувачів, надаючи їм можливість коментування, підписки на контент, 

інформаційних сповіщень тощо. Типовими формами зворотного зв’язку 

для деяких із них є виключно посилання на групу в одній із соціальних 

платформ, інші пропонують заповнити форму для контакту через 

електронну пошту. Відсутність елементарних можливостей до зворотного 

зв’язку є скоріше винятком для українських радіостанцій. Такими 

винятками є “Power FM”, сайт-візитівка якого не містить жодної 

контактної інформації, крім адреси електронної пошти рекламного відділу 

(Додаток Д, табл. Д.1–Д.2, ряд. 22). На противагу йому, “Джем FM” 

(Додаток Д, табл. Д.5–Д.6, ряд. 12) пропонує своїм слухачам можливості 

зареєструватися на сайті, приєднатися до сторінок у соціальних мережах 

“Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, “SoundCloud”, написати електронного 

листа та завітати за адресою редакції в Києві, скориставшись для пошуку 

сервісом “Google Карти”. Відкритість структури, її орієнтація на зворотний 

зв’язок та поліфонізм інструментарію, використовуваного в умовах 

конвергенції радіопростору, вважаємо, свідчать про рівень 

відповідальності перед слухачем / користувачем, що в українському 

радіомовленні високо цінують (рис. 2.9). 

 

 

 

Рис. 2.9. Орієнтація на комунікацію українськими радіостанціями 
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Оптимальними сайтами з огляду на впровадження конвергентних 

інструментів є не перенасичені опціями, проте добре структуровані, логічно 

оформлені, орієнтовані на інтеграцію наявних засобів навколо аудіального 

складника, а не заміщення його нетиповими для радіо інструментами. 

Збалансований варіант не перевантажує, а спрямовує увагу, залишаючи 

користувачу право вибору. Такими є сайти національних радіостанцій 

“Перец FM”, “Радіо Relax”, “Kiss FM”; регіональних “Голос столиці” (Київ), 

“Закарпаття FM” (Мукачево, Закарпатська обл.), “Сокаль FM” (Сокаль, 

Львіська обл.); інтернет-проєкту “Radio Net” (Біла Церква, Київська обл.) та ін. 

Кожен з них пропонує відвідувачам скористатися сучасними інструментами 

для відтворення та позиціонування контенту за власним вибором. 

Глибокі трансформації соціального інституту українського радіо як 

частини світового радіопростору та проникнення в його структуру 

мережевих запозичень недослідженими залишають питання цілісності 

прийняття роздробленого між платформами, гіпертекстовими чарунками 

контенту, його білінгвізму, авторства й колективного авторства, інтернет-

лінгвістики, віртуальної емоційності, “цифрової ментальності” [130], що, на 

думку О. Горошко, стає майданчиком для формування “нової 

міждисциплінарної галузі знань – інтернет-студій” [130 с. 25]. Інститут радіо 

як частина цього наукового дискурсу на своєму рівні набуває гібридних рис, 

що передбачає зміну ракурсу, гібридизацію його дослідження. Застосування 

конвергентних механізмів призводить до трансформації в радіомовленні, а 

його еластичність Р. Фідлер називає “радіоморфозом” [606]. Це один із 

термінологічних неологізмів, через введення яких науковці намагаються 

осмислити трансформовану суть радіовиробництва. 

Розширення інструментів для отримання радіоконтенту та 

“впровадження ринкових відносин у сферу радіовиробництва призвело до 

стрімкого розвитку багатопрограмності. Тобто з’явилася реальна ситуація 

вибору, і, як наслідок, вагоме значення для радіовиробників набув рейтинг” 

[294, с. 40]. На попередніх етапах рейтинги складалися з даних від слухачів 
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потокового ефіру, тепер беруть до уваги кількість відвідувачів сайту, 

переглянутих сторінок, на яких було відтворено аудіопотік, число 

завантажених мобільних застосунків. Користувачі останніх чи не 

найвідданіші постійні слухачі радіостанції, адже доступ до ефіру в них 

завжди в кишені, і рішення про завантаження програми вони прийняли 

самостійно. 

Традиційно аудиторію радіостанції називають радіослухачами – 

“ті, хто слухає програми радіомовлення, радіопередачі; люди різного віку і 

професій, смаків і вимог” [435, с. 433]. Визначення актуальне для  

1970–1980-х рр., коли видано словник української мови за редакцією 

І. Білодіда, однак у сучасних умовах потребує перегляду. Відвідувача 

інтернет-сайту називаємо “користувачем” (під яким словник української 

мови розуміє “того, хто користується яким-небудь майном” [434, с. 290]). 

Ідентична в цифровому середовищі дефініція “юзер” (від англ. user), або 

інтернет-юзер (від англ. Internet user), частіше використовувана в 

українському контексті форма “інтернет-користувачі”. Їх дослідник 

Мічиганського інституту соціальних досліджень (США) К. Антюн поділяє на 

інтернет-користувачів (“Internet Users”), користувачів мобільного інтернету 

(“Mobile internet Users”) та переважно (як правило) користувачів мобільного 

інтернету (“Mobile-Mostly Internet Users”) [549, с. 99]. За результатами 

емпіричного дослідження він обґрунтував залежність категорії користувача 

від його віку, пояснивши тим, що “молодь швидше за все, пройде всі етапи 

трансформації використання мережі: від не-користувача до інтернет-

користувача, далі – користувача мобільного інтернету і, нарешті, користувача 

в основному мобільного інтернету” [549, с. 114]. 

Користувачі інтернет-сайтів радіостанцій є частиною загального змісту 

терміна, однак орієнтація до прослуховування ефіру залишає їх у ролі 

радіослухачів. Справедливим буде вживати термін “інтернет-

радіокористувач”, або “радіокористувач”, акцентуючи на цифровій 

платформі доступу до відтворення радіоконтенту, а також на поліфонії 
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можливостей, які надає віртуальний простір. Радіокористувач – той, хто 

взаємодіє з радіоконтентом (у потоці чи за запитом), а також використовує 

доступні на сайтах чи тематичних майданчиках електронних мереж 

можливості отримання, обміну чи розповсюдження інформації, призначеної 

для поглиблення радіоконтексту на рівні двосторонньої комунікації за умов 

горизонтальних зв’язків з радіостанцією. 

Конвергентне радіомовлення традиційного радіослухача перетворило 

на радіокористувача, а професійне середовище змушує постійно 

вдосконалюватися. Можливості доступу змінюють і маркетингову функцію 

радіо, ефірна реклама є лише частиною сучасного комерційного оформлення 

радіостанції, набуваючи не характерних форм позиціонування на сайті, 

спонсорства, контекстної та таргетингової реклами. Ще більші перспективи 

відкриваються в майбутньому, зокрема за напрямами: 

– розвитку цифрових мереж мовлення. Це фінансово ємнісний, отже, 

прогнозовано пролонгований у часі, в умовах економічної кризи в країні 

процес. Утім набуті можливості нового формату надалі збагатять 

медіапростір новими ефірними проєктами, щоправда, їхня цінність в умовах 

модернізації доступу до мережі потребує подальшого розгляду; 

– удосконалення та здешевлення цифрових автомобільних 

радіоприймачів забезпечить залучення до прослуховування автомобілістами 

цифрового радіо, що в умовах глобальної урбанізації сприятиме збільшенню 

аудиторії радіо в умовах, коли будь-який інший тип медіа відволікатиме від 

кермування; 

– поліфонізму можливостей доступу та інструментарію налаштування 

відтворення радіоконтенту, що розширює послуги, які надає радіостанція 

слухачам. Відтепер вони не обмежуються однотипним контентом, набуваючи 

обрисів мультимедійності та поліплатформності; 

– покращення покриття радіосигналом шляхом удосконалення систем 

роздавання швидкісного мобільного інтернету, а його нульова тарифікація 

мобільними операторами стане стимулом до популяризації радіо; 
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– стимулювання розвитку національного музичного продукту, що 

сприятиме появі нових виконавців, хоча існує загроза, що дозована 

конкуренція на певному етапі змусить виконавців стати більш уразливими до 

умов конкуренції; 

– посилення відповідальності за порушення авторських прав; 

– перегляду підходів до навчання майбутніх спеціалістів, приведення у 

відповідність до потреб ринку їхніх професійних навичок. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [62; 68; 81; 106; 112–113]. 

 

 

2.3. Конвергентні інструменти в роботі радіопрограм української 

еміграції 

 

 

Закордонне українськомовне радіо, що його визначаємо за ознакою 

мовного оформлення, тематичного поля окреслюваних в ефірі питань, є 

автономним сегментом українського радіо. Діяльність українських редакцій 

міжнародних радіостанцій, а також на перших етапах аматорських, 

напівпрофесійних, наразі вузькоспеціалізованих радіоініціатив громади, що 

зберігає дух патріотизму далеко за межами України, досі комплексно не 

осмислена. Конвергентні процеси в галузі характерні для всіх її аспектів, 

отже, мають не лише наукову, історіографічну, а й практичну значущість. 

“Фактором комфорту” називає рідну мову в ефірі радіо президент 

Українського культурно-гуманітарного інституту (США) С. Галущак [648]. 

Дослідник українства західної Пенсильванії звертається до ролі радіо у 

становленні громадських осередків та надав його коротку характеристику в 

історичній ретроспективі [626]. Доктор філософії Федерального університету 

Санта-Катаріна (Бразилія) М. Сіміонато, яка вивчала українську еміграцію на 

півдні Бразилії, збереження мови поколіннями українців, народжених у 
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Бразилії, пояснює наявністю в громаді “друкованих журналів, радіопрограм, 

релігійних обрядів та шкільних установ, які надають змогу передати 

українську мову нащадкам” [750, с. 51]. На думку канадського дослідника 

Б. Червіка, радіопрограми українською відіграли вагому роль у гуртуванні 

українців Північної Америки [580, с. 17]. Вони стали невід’ємним 

складником інфраструктури української громади в США, на чому наголошує 

доктор філософії Північно-західного університету США Р. Шефер 

[741, с. 1343]. Музичний контент, на переконання Б. Червіка, станом на 

кінець ХХ ст. мав важливе мистецьке значення, “українські канадці, попри 

інтеграцію з культурою загального суспільства, розвинули символічне 

ставлення до культури своїх предків” [580, с. 186]. Музика стала для них 

символом етнічної ідентичності, спільності, найчастіше взаємодіяли з якою 

на концертах та через радіопростір. Описувана О. Нечаєвою, П. Токарем та 

М. Онучко українська діаспора в Казахстані асимільована, зросійщена, проте 

з “чіткою проукраїнською позицією”, осередком акумулювання якої є 

створювана Радою українців Казахстану радіопрограма “Українська родина” 

(Казахстан) [698, с. 12]. 

Світова наукова думка в аспектах історії, освітнього процесу, 

розвитку мистецтва, культури українців у різних країнах світу знає 

приклади досліджень діяльності української діаспори, де, втім, лише 

побіжно звертаються до ролі радіо в забезпеченні цих процесів. 

Радіопрограми українською в різних кінцях світу об’єднували спільні 

цінності та мета збереження національної свідомості, ідентичності, які досі 

системно не осмислені. Приречені поєднувати український дух і колорит 

держави, де їх створюють, ці проєкти є невід’ємною частиною українського 

радіо, яку необхідно вивчати в комплексі з материковим контентом. 

Українськомовне радіо світу вважаємо складною географічно розрізненою, 

проте цілісною системою, вивчення якої в умовах трансформаційних 

процесів у галузі потребує уваги з боку наукової громадськості, чого досі не 

було зроблено. 
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За радянських часів створені міжнародними радіоорганізаціями 

програми українською, що пробивалися через “залізну завісу” 

інформаційного вакууму, сприймали як ковток свіжого повітря, навіть 

більше – вони були чи не єдиним джерелом усвідомлення альтернативної 

пропаганді картини світу. Принципово відрізнялася й структура проєктів: 

жорсткій командній вертикалі державних радіостанцій українці за кордоном 

протиставляли локальні, унаслідок чого близькі своїй аудиторії, ефіри. 

У центрі таких програм – людина, яка в командно-ідеологічній вертикалі 

СРСР була лише гвинтиком, орієнтованим на гарантування безперебійної 

роботи державної системи. Закордонні програми української громади 

побудовані на засадах плюралізму думок і поглядів, зокрема релігійних, 

часто їх створювали за підтримки або на базі церковних організацій, за 

авторства духовних осіб.  

Представниця міжнародної організації “Репортери без кордонів” 

Г. Пьорзген у доповіді, присвяченій ситуації з журналістикою в Україні у 

2016 р., констатує, що “двадцять п’ять років після розпаду Радянського 

Союзу медіаландшафт незалежної України все ще тісно переплітається з 

російським медіаринком” [712, с. 6]. Таких деструктивних впливів позбавлені 

локальні радіоініціативи українців у медіапросторі різних країн, де вони 

роками виконують надважливу інтегруючу функцію, протидіють ворожим 

впливам на внутрішньому ринку й українські редакції міжнародних 

радіостанцій. Останні є переважно потужними гравцями на інформаційному 

ринку України, проте розкиданими по світу локальними проєктами, що 

акумулюють українців у місцях активної соціальної діяльності. Громади, які 

створюють такі проєкти, є досить автономними, орієнтованими на місцеву 

спільноту, отже, важко ідентифікованими при первинному пошуку. 

Складання мапи таких проєктів передбачало системне дослідження контенту 

офіційних сайтів дипломатичних представництв України у 184 країнах 

світу [293], сайту Світового конгресу українців як організації, яка об’єднує 

українців у 133 країнах світу [782], десятків організацій українців, ЗМІ, 
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заходів української громади за кордоном для ідентифікації ефірних 

радіопроєктів у потоковому мовленні різних країн. В аспекті 

українськомовного інтернет-радіомовлення досліджено сайти-агрегатори 

радіостанцій “Bestradio.fm”, “Radiolineup”, “Soundcloud.com”, “Tunein.com”, 

“Ua.guzei.com”, “Yelp.com”, “Onlineradiobox.com”, “Proradio.org.ua”. 

За підсумками моніторингу в закордонному радіоефірі виявлено 

67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах світу, зокрема в Канаді (20), 

Польщі (14), США (9), Аргентині (7), Австралії (3), Бразилії (3), Литві (2), 

Португалії (2), Естонії (1), Казахстані (1), Киргизстані (1), Молдові (1), 

Сербії (1), Словаччині (1) та Швеції (1). Серед них потокові мережеві 

радіостанції “MEEST Радіо”, “Радіо Разом”, “Nash Holos Radio” (Канада), 

“Radio Zabava” (Бразилія), “Ukie Drive”, радіо “Домівка” (США), “Radio 

Spilka” (Португалія) (Додаток А, рис. А.2; Додаток Е, табл. Е.1–Е.2). 

Індикатор мови як визначальний чинник орієнтації радіостанції на аудиторію 

українців під час пошуку потребував розширення, адже в умовах асиміляції 

українців, тим більше народжених поза її межами, звичними стають проєкти 

двома і навіть трьома мовами. Цікавим є приклад радіостанції “Radio Zabava” 

(Бразилія), в ефірі якої розмовляють португальською, тоді як тексти 

фольклорних, поп, інструментальних та народних композицій виключно 

українські. 

Такі приклади характерні й для інших програм, де разом з українською 

чуємо польську та російську в ефірі “T-Live” на “Imiradio” (Польща), 

англійську – “Ukrainian Hour” на “WWDB-AM 860” (США), “Knyzhka Corner 

Book Review” на “Nash Holos Radio Roots Radio” (Канада); французьку – “Le 

Temps Ukrainien” на “CFMB 1280 AM Radio Montreal” (Канада) (Додаток Е, 

табл. Е.1–Е.2). Ефіри таких програм побудовані на паритетних засадах 

двомовності з нечастими перекосами в бік іноземної, зазвичай у мові 

ведучих. Їхня вимова з роками трансформується, а набутий акцент, що є 

наслідком перебування в іномовному середовищі, розмиває сприйняття 

української. Зворотний вплив мови спостерігаємо в ефірі Міжнародного 
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радіо Китаю, у роботі української служби якої носії мови – журналісти 

Л. Сінь та Л. Сянь, китаянки, що здобули освіту в Інституті журналістики 

Київського національного університету імені Т. Шевченка, привносять 

національний колорит та звучання в мову програми, спілкуючись як 

українською, так і китайською [474]. 

Крім традиційної інформаційної, радіопрограми української еміграції 

виконують комунікативну функцію не лише в аспекті спілкування, а й 

практики розуміння мови тими, для кого вона перестала бути основною. 

Більшість радіопрограм, які транслюються в ефірному діапазоні, уже мають 

свою традицію, орієнтуються на середню та старшу вікову категорію. 

Інтернет-сегмент українськомовного радіо за кордоном подібно до світових 

тенденцій акумулює увагу молодшої аудиторії та орієнтований на музично-

розважальний контент. Чітке усвідомлення своєї аудиторії – українців, які 

проживають в межах інформаційного простору окремих країн, робить 

програми більш адресними. Так, на сайті “Radio Zabava” (Бразилія) 

зазначено: “Діаспора України в Бразилії = «Радіо Забава»” [380], а “Radio 

Spilka” позиціонує себе як “перша програма незалежного радіо Спілки 

українців у Португалії” [394]. Згуртованість громади визначає проблемно-

тематичне поле, окреслене в програмах: події в Україні, життя громади в 

місцях компактного її проживання, традиції та історія нашої Батьківщини.  

Активну підтримку та широку включеність у політичний дискурс 

усередині країни у моменти активізації суспільного процесу демонструють 

закордонні українці, що прагнуть доєднатися та всіляко підтримати 

демократичні перетворення в суспільстві. Частими гостями в студіях є 

популярні українські виконавці, які з гастролями відвідують країни Європи 

та Північної Америки. Політиків запрошують у гості неохоче, хоча 

політичної тематики в ефірі торкаються. Цінним з огляду на включеність у 

внутрішній процес є аналітичний огляд подій в Україні в ефірі “Ukie Drive” 

(США) В. Рибаченка [395]. Для американської радіостанції професор 

фактично є закордонним кореспондентом, або, за визначенням 
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американського журналіста та письменника Дж. Гамільтона, який, 

осмислюючи роль репортерів-резидентів у глобальній журналістиці, описав 

сім видів закордонних кореспондентів, – “іноземний іноземний 

кореспондент”, тобто людина, яка працює з рідної країни для закордонних 

видань [627]. Актуальність тематики автор визначає самостійно, а творчий 

підхід до викладу інформації робить кожен блок завершеним твором із 

проекцією на наступний випуск. В інших програмах життя громади 

зображують через соціальні аспекти, просування українського бізнесу [395], 

збереження культурної спадщини [716], волонтерської діяльності, духовного 

процесу, внутрішніх подій української громади, а також заходів, 

організованих нею на підтримання України та міждержавних відносин. 

Окреме місце в тематичному плані більшості програм, створюваних 

українською діаспорою в різних країнах, займає історична тематика, 

реконструювання спільного минулого та відновлення історичної 

справедливості.  

Музика – той об’єднавчий та інтегруючий чинник, який не лише 

однаково добре розуміють усі українці, а який ще й залучає до 

прослуховування широку категорію іноземців. В ефірі повнофункціональної 

мультикультурної радіостанції “Cjmr1320” (Канада) з понеділка по п’ятницю 

о 19.30–20.00 виходить музична програма “Song of Ukraine” [719]. Час 

вечірнього прайму надає змогу максимально залучити до прослуховування 

навіть не інтегрованих в українську культуру, проте зацікавлених драйвовою 

та мелодійною піснею слухачів. Своєю діяльністю українськомовне радіо 

“Домівка” (США) прагне “розвінчати міф, що українське – це виключно 

«шароварщина», нецікаве, низькоякісне та низькосортне, особливо у сфері 

музики та мистецтв” [384]. Не в останню чергу цей стереотип формували 

всередині країни, де, за критичними висловлюваннями медіаменеджерів, 

конкурентоспроможного національного музичного продукту не вистачає для 

наповнення ефіру різноплановим контентом. За словами І. Чернишова, 

директора радіогрупи “ТАВР МЕДІА”, до складу якої входять радіостанції 
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“Kiss FM, “Radio Roks”, “Радіо Relax, “Радіо Мелодія, “Русское радио 

Україна” та “Хіт FM”, “в Україні квота на українськомовні пісні – до 35%. 

Очевидно, що з такою квотою створити 130–150 різноманітних форматів 

неможливо” [520]. Закордонні радіостанції такого дефіциту українськомовної 

пісні не відчувають, пропонуючи слухачеві не лише стилі поп, рок, а й 

естрадні та народні мотиви, якими, до речі, материковий радіопростір 

збіднений. У підсумку без квот і державного регулювання українськомовні 

радіопроєкти в ефірі зарубіжних радіостанцій забезпечені піснею з 

українськими текстами практично повністю, тоді як їхні українські колеги 

всередині країни – лише на третину. 

Трансформаційні процеси в закордонному сегменті 

українськомовного радіо відбуваються у двох аспектах: з одного боку, 

сильні традиції ефірного мовлення, слухачами якого в денному слоті через 

звичайні приймачі є люди середнього та старшого віку, не сприяють 

модернізації ефіру, з іншого – сучасні цифрові радіостанції, що виникли та 

набули популярності в мережі й орієнтовані на активну аудиторію 

українців, часто які емігрували в останні кілька років. На заваді і тим, і 

іншим – фінансовий чинник, як запорука конкурентоспроможності та 

визначальний критерій присутності в інформаційному просторі. За 

визначенням творчого колективу радіо “Домівка” (США), ініціатива 

“заснована на противагу вкрай незадовільній державній політиці в сфері 

ЗМІ, дискримінації українськомовних медійних продуктів, відсутності 

державної підтримки задоволення соціально-культурних, інформаційних 

потреб українців за кордоном” [384]. Зазвичай створювані в ефірі 

зарубіжних станцій радіопроєкти чи окремі інтернет-радіостанції є 

некомерційними та формують свою фінансову базу за рахунок пожертв 

слухачів, доходів від рекламодавців (“Домівка” США [384]), підтримки 

українських організацій, громад (“Radio Spilka” Португалія [394]), 

релігійних організацій (“Ukraińskie Słowo” на “Radia Orthodoxia” Польща 

[718]), існують на балансі та за рахунок мультикультурних (“Prometheus”, 
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“Ukrainian” на “Chinradio” Канада [774]), інших радіостанцій 

(“Відродження” на “Radio Moldova” Молдова [725]), а також за 

персональної авторської ініціативи (О. Івахнюка “РБЦ” РАДІО БЕЗ 

ЦЕНЗУРИ” Польща [402]). Жоден із них не підтримувано та не ініційовано 

Україною, не йде мова про грантові програми, і це при тому, що рівень 

патріотизму й любові до Батьківщини діаспорою, як і її внесок у розбудову 

державності, поза сумнівом. 

Використання конвергентних інструментів у цьому сегменті 

українськомовного радіо досліджено, виходячи з основних його 

характеристик, як-то: мовлення в потоці або за запитом, наявність сайту, 

мобільного застосунку, аудіо, фото, відео, текстового контенту та взаємодії з 

ним в ефірному мовленні, активність на популярних соціальних платформах, 

роль рекламного контенту та інших складників, які визначають міру 

трансформації соціального феномену радіо на сучасному етапі. Із цією метою 

кожну з виявлених програм в ефірі зарубіжних радіостанцій та окремі 

інтернет-радіопроєкти проаналізовано за викладеними параметрами, а 

результати подано у формі відсоткової діаграми від загальної кількості 

67 радіопроєктів (рис. 2.10) (Додаток Е, табл. Е.2). 

 

 
 

Рис. 2.10. Конвергентні процеси в роботі українськомовних програм  

в ефірі зарубіжних радіостанцій 
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Порівняно з материковим радіо та діяльністю українських редакцій 

зарубіжних радіостанцій, в аналізованому сегменті українськомовного радіо 

прослідковується мінімалізм використовуваних інструментів, які притаманні 

сучасному радіо за умов доступності новітніх технічних засобів увиразнення 

та презентації контенту.  

За способами трансляції й можливостями доступу до прослуховування 

та відтворення аудіоконтенту українськомовні радіопроєкти в ефірі 

зарубіжних радіостанцій можна поділити таким чином: 

– ті, які виходять виключно в ефірному FM-просторі без розміщення в 

мережі (“Голос України” на “Radio Antártida” [397; 476, с. 153], “Час 

України” в ефірі “FM 89.7 Éxito – Apóstoles ” [476, с. 153] Аргентина тощо); 

– комбіновані, долучитися до прослуховування яких можна наживо, а 

також у записі, використовуючи будь-яку зручну форму відтворення 

(“Червона калина” в ефірі “Raadio 4” Естонія [399] тощо); 

– які транслюються виключно в мережі в потоці або за запитом (“Radio 

Zabava” Бразилія [380] тощо). До таких належать інтернет-радіостанції, 

найчастіше цілодобовий ефір яких складається з музичних блоків, чиє 

автоматичне відтворення зведене до роботи комп’ютерної програми та не 

передбачає включення в процес радіорежисера. 

Подовжене в часі відтворення радіопрограм у формі подкастів уже 

стало невід’ємною частиною діяльності багатьох радіостанцій. 

Українськомовне радіо різних країн використовують у форматі “radio-on-

demand” у 38% випадків, рівним йому за частотою звертання є безстрокове 

збереження та накопичення таких файлів у мережевому просторі на сайтах чи 

окремих платформах (наприклад, програму “За Україну, за її волю!” можна 

було почути в ефірі “Ukrainian Independent Radio”, США, також вона 

доступна у вигляді банку аудіофайлів на сайті автора – історика 

Р. Коваля [1]). 

Способи презентації таких подкастів, інформованість про їхню 

наявність і оновлення, легкість доступу та відтворення, а також 
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структурування випусків за хронологією (“Ukrainian Independent Radio”, 

США [477]) чи тематикою (“Posydeсki” на “Radio Szczecin” Польща [717]) 

визначають затребуваність та конкурентоспроможність таких програм. 

Зразковим вважаємо використовуваний на “Ukie Drive” (США) підхід, де в 

розділ “Архів” інтегровано календар, який з грудня 2014 р. заповнений 

випусками передач у формі аудіоподкастів. Користувачу доступний короткий 

опис кожного випуску, а при відтворенні файлу є можливість оцінити 

прослухане [395]. Про перспективність цієї форми прослуховування 

радіоконтенту свідчить ще й те, що деякі проєкти відмовляються від роботи у 

форматі сайту, завантажуючи власні випуски на окремі онлайн-сервіси для 

розповсюдження звукової та відеоінформації, як-то: “SoundCloud” 

(“Ukrainian Independent Radio” США [477]), “TuneIn” (“Український Голос” 

на “Radio Horizonte 92,8 FM” Португалія [721]), “YouTube” (“Le Temps 

Ukrainien” в ефірі “CFMB 1280 AM Radio Montreal” Канада [468]). Кожен 

випуск останньої слухають до півтори сотні користувачів за повної 

відсутності коментарів. 

У зв’язку з виходом більшості українськомовних програм в ефірі 

зарубіжних радіостанцій у запису, в ефірі активного зворотного зв’язку через 

телефонні дзвінки чи дописи на електронні ресурси не відбувається. 

Платформою для двосторонньої комунікації між радіостанцією, 

радіоініціативою та слухачем є соціальні мережі. Як інструмент до 

гуртування громади їх використовують 51% радіоініціатив, втім лише кілька 

з них ведуть активну інформаційну роботу. Потужною є робота радіо 

“Домівка” (США), силами працівників якого підтримується діяльність групи 

“Домівка – Українське Радіо Діаспори Америки”, за дописами якої станом на 

серпень 2018 р. стежили понад 9000 користувачів [163]. Діяльність такого 

спрямування однодумців, об’єднаних українською мовною групою на радіо 

“3zzz” (Австралія), відрізняється наголосом на ефірний продукт, що станом 

на серпень 2018 р. мав підтримку понад 400 постійних читачів, щоправда, 

оформлювався англійською [687]. 
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Для українців у США радіоефір є ще й осередком для 

розповсюдження комерційної інформації. Потужна рекламна традиція, що 

проявлялася в радіоефірі цієї країни ще на світанку розвитку радіомовлення, 

допомагає українському бізнесу за океаном отримувати нових клієнтів 

серед слухачів радіоефіру українською. До прикладу, два 15-хвилинні 

рекламні блоки інтегровано в годинний ефір “Ukrainian Independent Radio” 

(США) [477; 722]. На сайтах проєктів найчастіше використовуваними є 

рекламні банери. 

Радіостанції, окремі програми в ефірі закордонних радіоорганізацій 

лежать у площині законодавчого регулювання інформаційної діяльності тієї 

держави, де вони створюються, залежать від редакційної політики 

радіостанції, в ефір якої виходять, орієнтуються на міжнародні договори у 

сфері інформаційної діяльності та тяжіють до норм українського 

законодавства. Інтернет-радіо “Домівка” (США) принципи своєї діяльності 

визначає, виходячи з “Етичного кодексу українського журналіста, Декларації 

принципів поведінки журналістів Міжнародної федерації журналістів та 

норм чинного законодавства” [384]. Серед інших принципів – 

“понадідеологічність (у викладенні матеріалів), консенсус, відповідальність, 

дотримання кращих традицій внутрішньої демократії” у діяльності 

радіоініціативи [384]. 

Дотримання цих норм, активність у створенні проєктів, відгук 

слухачів, а також конкурентоспроможність продукту роблять програми 

українською частиною ефірної сітки мультикультурних, місцевих, 

мережевих радіостанцій. Трансформаційні процеси в радіомовленні на 

прикладі радіо “Radio Wnet” (Польща), в ефір якої виходять 

українськомовні програми “Czas na herbatę z imigrantami” та “Swój czy 

obcy?”, осмислюють Т. Боніні та Б. Монклус [571]. Про цінність таких 

проєктів свідчить їхнє місце в сітці мовлення в ефірі радіостанцій різних 

країн – найчастіше транслюють у вечірньому праймі, а у вихідні – у 

ранковому та денному блоках. До прикладу, в ефірі мультикультурної 
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радіостанції “Imiradio” (Польща) радіопрограми українською виходять у 

середу 18.00–19.00 (“Przepis na Sukces”), четвер 16.00–18.00 (“T-Live”), та 

суботу 13.00–14.00 (“Radio Zabawka”) (Додаток Е, табл. Е.1). Зручний час, 

відведений радіостанціями для українських слухачів, забезпечує широкий 

доступ в ефірному мовленні до аудиторії, робить ці програми складником 

порядку денного для громади інших національностей і підтверджує їхню 

конкурентоспроможність серед повноцінних тематичних блоків 

медіапідприємства. 

Отже, тематичне різноманіття, поліфонія жанрів, багатство 

музичного супроводу українськомовного радіоконтенту в ефірі зарубіжних 

радіостанцій на тлі технологічного мінімалізму свідчать про відсутність 

системного бачення медіасфери не лише слухачами, а й державою. 

Осмислення ролі радіо українською у світі, попри його активну роль у 

процесі державотворення на попередніх етапах та консолідації українців у 

різних країнах за роки незалежності, досі не відбулося. Кожна ініціатива є 

виразником ідеї тієї громади, за ініціативи та для обслуговування 

інформаційних потреб якої вона створена. Трансформаційні процеси за 

цих умов залежать від фінансових можливостей, утім не завжди 

обмеженість ресурсами має наслідком сповільнення конвергентних 

процесів, навпаки, за умов бюджету створені в мережі сайти з базовим 

набором інструментів для відтворення контенту – надзвичайно потужні 

інтегратори громади. 

Трансформаційні процеси та конвергенція в радіомовленні на 

світовому рівні динамічно виявляються в “роботі потужних міжнародних 

громадських, державних радіокомпаній, корпорацій, некомерційних 

радіомовних організацій тощо. Розглядаючи розширення мовного діапазону 

як передумову формування комплексної політики в регіоні, країни, які 

вбачають для себе потенціал України як економічного партнера, ділового 

союзника та, навіть, соціально-демографічного донора створюють та на 

різному рівні підтримують діяльність українських редакцій” [108, с. 159–
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160]. За даними Єврокомісії, у 2004 р. українська була третьою після 

турецької та російської найчастіше використовуваною неофіційною мовою 

в Євросоюзі. Єврочиновники таку “популярність української мови 

пояснювали тим, що у багатьох нових країнах Євросоюзу проживає 

українська діаспора – насамперед у країнах Балтії, у Польщі, Угорщині, 

Словаччині, Чехії” [470]. Найбільші міжнародні радіокорпорації 

налагоджують взаємодію з українською громадою через українські редакції 

у своєму складі. Такі існують на “BBC” (Великобританія), “Voice of 

America” (“Голос Америки”, США), “Polskie Radio” (“Польське Радіо”, 

Польща), “Deutsche Welle” (“Німецька хвиля”, Німеччина), “Radio Romania 

International” (“Всесвітня служба Радіо Румунія”, Румунія), “Radio Free 

Europe/Radio Liberty” (“Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода”, Чехія), “CRI 

Online” (Міжнародне радіо Китаю, Китай) та “Vatican Radio” (“Радіо 

Ватикану”, Ватикан) (Додаток Е, табл. Е.3–Е.4). 

Наукова література знає приклади цінних для аналізу 

українськомовного радіо ґрунтовних розвідок, присвячених функціонуванню 

в умовах трансформації медіасектора міжнародних радіокомпаній. 

Дослідники із США М. Прайс, Д. Марголін та С. Хаас вважають їх 

“частиною нового медіа-пейзажу, який знає приклади усталених практик та 

конекстів міжнародного мовлення. Темпи та ступінь коригування залежать 

від гравців, а їхні адаптації варіються від поверхневих до 

високоінтегративних, регулювання яких здійснюється від поверхневого до 

псепроникаючого рівня” [714, с. 150]. На думку фахівців, технологічний 

поступ у радіомовленні на рівні впровадження інновацій стає плацдармом 

для перегляду комплексного плану управління організацією, її місії, що на 

основі розгляду “Deutsche Welle” (“Німецька хвиля”, Німеччина) “Radio 

France Internationale” (“Міжнародне французьке радіо”, Франція), 

осмислюють А. Фідлер та М.-С. Фре. У своїй роботі науковці з Бельгії 

виходять з того, що за умов монополії медіа, неповної демократії чи 

військового протистояння (за Є. Біндер [568]) міжнародні медіаорганізації 
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представляють аудиторії альтернативну позицію, часто залишаються в 

регіоні гарантом свободи слова [607, с. 68]. У 2016 р. Г. Пьорзген із 

міжнародної організації “Репортери без кордонів” у доповіді “Реальність 

після Євромайдану. Ситуація з журналістами та ЗМІ в Україні” констатувала: 

“...порівняно з поточною ситуацією із журналістикою в Російській Федерації, 

журналісти в Україні мають набагато більше свободи у своїй роботі. Не існує 

державної цензури, і країна має плюралістичний медіа-пейзаж” [712, с. 7]. 

Осмисленню засад діяльності та ролі у становленні відкритого 

інформаційного середовища в Україні присвячені роботи українських 

науковців. Так, А. Грабська вважає оптимальною для іномовлення та 

суспільного мовлення в Україні концепцію розвитку “Deutsche Welle” [140, 

с. 42–43]. Перспективність цієї ідеї, на думку українського та німецького 

дослідника О. Хаб’юка, ще й у тому, що національний рекламний ринок “у 

порівнянні з показниками рекламних ринків Німеччини, Польщі та Росії на 

дуже низькому рівні розвитку” [167]. Комплексно діяльність міжнародного 

німецького мовника розглядали О. Гоян, В. Гоян [131, с. 65–67; 132, с. 64–72; 

210]. 

Значення діяльності Української редакції “Радіо Свобода” в суспільно-

політичному дискурсі ХХ ст. світового українства та інформаційному 

просторі України років Радянського Союзу осмислювали 

О. Богуславський [16, с. 212–222], В. Ковпак [232], О. Мельникова [287, 

с. 170–180]. Змістове навантаження інформаційного мовлення українських 

годин в ефірі означеної радіостанції досліджено М. Нагорняк [307, с. 144–

152; 309, с. 203–208], І. Ципердюком [513, с. 149–155]. На думку останнього, 

завдяки “особливому, релігійному, тематично-змістовому наповненню 

програм та матеріалів” [515, с. 105] Українська редакція радіо “Ватикан” 

посідає почесне місце в українському інформаційному медіаполі [514, с. 88–

95; 515, с. 105–112]. В історичних дослідження до окремих аспектів 

досліджуваної тематики зверталися Т. Бублик [26, с. 154], Ю. Каганов [216, 

с. 193–201]. Заслуговують на детальний розгляд значення та вплив на 
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громадськість багаторічної діяльності Української служби “Голосу 

Америки”, адже, за визначенням О. Сухобокової, її робота була “одним із 

важливих чинників формування національної та політичної свідомості 

українців, а відтак – підготовки ґрунту до відродження в Україні державності 

та демократії” [450, с. 63]. Робота деяких українських відділів міжнародних 

радіостанцій, наприклад “Міжнародного радіо Китаю”, журналістикознавцями 

практично не досліджена. При цьому їхня роль у зміцненні дружби між 

народами, становленні державності та формуванні демократії в Україні поза 

сумнівом, а потенціал до співпраці в системі глобального інформаційного 

простору – невичерпний. 

Функціонування галузевих структур міжнародних радіоорганізацій 

на території України від моменту появи характеризувалося, за 

визначенням автора, “безкомпромісним професіоналізмом, повнотою 

відповідальності за достовірність повідомленого в ефірі безвідносно до 

внутрішньої кон’юнктури політичного процесу в державі. Нині ж вони є 

орієнтирами з точки зору впровадження у власну діяльність конвергентних 

механізмів, якими визначається трансформація сучасного радіомовлення” 

[108, с. 162]. Поступ зазначених медіакомпаній відбувся в аспектах 

візуалізації, диджіталізації, медіатизації виробничого, а також 

презентаційного процесу їхньої діяльності. Необхідність забезпечення 

фінансування цих процесів в окремих випадках зумовила скорочення 

годин ефірного мовлення, аж до повного його заміщення подкаст-

проєктами, інші медіакомпанії переорієнтувалися до роботи з текстовим чи 

відеоконтеном. Так, 29 квітня 2011 р. слухачі мали можливість почути 

останній радіоефір “ВВС Україна” (Великобританія), від 1 червня 1992 р. 

знаної українськими радіослухачами завдяки своїм інформаційним 

програмам, аналітичним, історико-культурологічним, просвітницьким 

проєктам. У 2008 р., після майже шістдесяти років, підготовку 

радіоконтенту завершила Українська служба “Голосу Америки” (США) 

[653] (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Українські відділення радіомовлення в структурі міжнародних 

медіакомпаній [108, с. 163] 

№ 
з/п 

Назва 
Загальна 
кількість 

мов 

Дата 
заснування 
медіаком-

панії 

Початок 
мовлення 

україн-
ською 

Завершення 
створення 

радіоконтенту 
українською 

Тип 
створюваного 

контенту 

1 2 3 4 5 6 7 
1 “ВВС Україна” 29 1922 р. 1992 р. 2011 р. текстові 

повідомлення 
2 Українська 

служба “Голосу 
Америки” 

46 1942 р. 1949 р. 2008 р. телепрограми, 
текстові 
повідомлення 

3 Українська 
редакція “Радіо 
Свобода” 

25 1949 р. 1954 р. – радіопрограми, 
телепрограми, 
текстові 
повідомлення 

4 Українська 
служба 
“Польського 
радіо” 

8 1936 р. 1990 р. – радіопрограми, 
текстові 
повідомлення 

5 Українська 
редакція 
“Німецької 
хвилі” 

30 1953 р. 2000 р.  телепрограми, 
текстові 
повідомлення 

6 Українська 
програма “Радіо 
Ватикану” 

39 1931 р. 1939 р. – радіопрограми, 
текстові 
повідомлення 

7 Українська 
служба 
“Міжнародного 
радіо Китаю” 

56 1941 р. 2008 р. – радіопрограми, 
текстові 
повідомлення 

8 Українська 
редакція 
Всесвітньої 
служби “Радіо 
Румунія” 

13 1927 р. 1941 р. – 
перші 

програми; 
1994 р. –

створення 
укр. 

редакції 

– радіопрограми, 
текстові 
повідомлення 

 
Оптимізація обсягу створюваного контенту, а також скорочення 

персоналу, зайнятого в його виробництві, є наслідком переорієнтації 

діяльності на роботу у форматі вебплатформи, що її медіаменеджмент 

упроваджує на рівні окремої редакції чи медіакомпанії загалом. Разом з тим 

витоки їхньої діяльності лежать у звуковій площині. Кандидат історичних 

наук О. Сухобокова переконана: “...незважаючи на стрімкий розвиток 
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інформаційних технологій, коли програми Українського відділу доступні у 

телевізійному та електронному режимі, «Голос Америки» насамперед 

асоціюється із забороненою в радянський час заокеанською радіостанцією” 

[450, с. 63].  

Сприяє цьому й чинник глобалізації, який інтегрує окремі редакції в 

єдиний простір спільної платформи за наслідками висвітлення дотичної 

тематики (глобальна політика, природні катаклізми глобального значення, 

розважальні відео з тваринами тощо), підтримки додаткових сервісів. 

Актуальними на мультикультурних платформах є розділи з вивчення мови 

країни-мовника. Наприклад, інформаційні блоки на мережевому ресурсі 

Української служби “Міжнародного радіо Китаю” (Китай) оформлені двома 

мовами, а кожна новина після виголошення чоловічим голосом українською 

дублюються жіночим китайською, при цьому на значеннях окремих 

дефініцій ведучі зупиняються детально. Включення у процес вивчення мови 

завдяки цьому триває навіть в ефірі, а різниця в тембрах логічно розмежовує 

окремі блоки ефіру [581]. Також до уваги слухачів на цій радіостанції 

рубрика “Уроки китайської мови”. Серед інших проєктів такого типу: 

“Deutsch Lernen” (“Deutsche Welle”, Німеччина), “Learning English” (“Voice of 

America”, США). Інші ж платформи передбачають для українських 

користувачів дві версії сайту – українську та російську підтримує “ВВС 

Україна” (Великобританія). 

Окремі програми українських редакцій міжнародних радіостанцій 

доступні для слухачів у форматі спільних проєктів чи ретрансляції. Ефіри 

Української редакції “Німецької хвилі” (о 09.00 “Deutshe Welle”), 

Української служби “Голосу Америки” (о 08:15 та 23:00), а також о 06:30 

(“Ранкова Свобода”), о 08.00 (“Новини Радіо «Свобода»”), о 19:00 (“Вечірня 

Свобода”) програми Української редакції “Радіо Свобода” щодня 

транслюють на “Радіо Сяйво” (Коломия, Івано-Франківська обл.) [388]. 

О 07.00–07.30 та 22.00–22.57 ефіри міжнародного мовника до уваги слухачів 

на “Радіо Незалежність” (Львів). Програмна сітка львівської радіостанції 
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містить також “Програму від Польського радіо” (її можна почути о 18.30–

19.00) [386]. Окремі проєкти транслюють в ефірі й інших українських 

радіостанцій. На думку автора, “основним джерелом комунікації українських 

редакцій з аудиторією є сайт, адже розпорошені в радіопросторі окремі 

проєкти зручніше відтворювати на одній платформі. Попри зручний 

мобільний застосунок кожної з медіакомпаній, окремо створений відповідник 

української редакції підтримується не завжди, наявні ж, орієнтовані на 

надання інформації, лише інколи з можливістю прослуховування 

аудіоконтенту” [108, с. 162]. Осмислення процесів конвергенції в українських 

відділах міжнародних радіокомпаній свідчить про імплементацію ними 

новітніх інструментів презентації медіазмісту, зокрема в аспекті осучаснення 

існуючих функцій та набуття нових жанрових форм презентації 

радіоконтенту (рис. 2.11). 

 

 

 

Рис. 2.11. Елементи конвергенції в діяльності українських редакцій 

міжнародних радіокомпаній [108, с. 164] 

 

Дотримання високих журналістських стандартів за умов жорсткої 

конкуренції та бюджету періодично зумовлює вимушену оптимізацію 

кадрової структури окремих відділів окремих міжнародних медіакомпаній. 

Попри те, що жодну з українських редакції досі не скоротили, утім більшості 
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з них довелося відчути урізання фінансування. Внаслідок цього окремі 

відділи переглянули концепцію продукованого контенту (“ВВС Україна”, 

Великобританія працює у форматі сайту), інші вдалися до скорочення 

(у команді В. Урусова в Українській службі “Міжнародного радіо Китаю” 

4 журналісти (Додаток Е, табл. Е.3), а Л. Гонгадзе в редакції Української 

служби “Голосу Америки” підпорядковано команду з 25 фахівців). Про 

перспективність українського питання в міжнародному порядку денному та 

актуальність інформаційного взаємообміну між країнами свідчить увага 

впливових світових і регіональних мовників до національних відділів. Так, 

український серед 8 відділів на “Polskie Radio” (Польща), 39 – на “Vatican 

Radio” (Ватикан), 13 – на “Radio Romania International” (Румунія), 56 – на 

“CRI Online” (Китай) (Додаток Е, табл. Е.3). 

Історична хронологія формування та діяльності глобального 

українськомовного радіо свідчить, що саме українські відділи потужних 

міжнародних медіакорпорацій забезпечили становлення в умовах 

бездержавності децентралізованого національного радіопростору. 

Десятиліттями ці медіамайданчики залишалися оазами, з яких черпали 

актуальну, достовірну та об’єктивну інформацію українці. З незалежністю, за 

свідченнями О. Гояна та В. Гоян, Українська редакція “Німецької хвилі” 

“окрім якісного ефірного радіопродукту, пропонувала станціям-партнерам 

технічну допомогу, надавала можливості для «прокручування» власних 

супутникових програм у запису згідно з обраним форматом, готувала 

спеціальні музичні передачі…, короткі випуски новин тощо. І такий 

комплекс засобів дозволяв їй тривалий час працювати в Україні” [138]. 

Досвід роботи цих відділів цінний для України й у контексті створення 

конкурентоспроможної на міжнародному рівні, радіостанції як цим, за 

свідченням Р. Волда фахівця з медіаекономіки, медіанауки та медіаполітики, 

редактора журналу “Media Perspektiven” (Німеччина), скористалася Державна 

служба мовлення в Західній Німеччині, “відновлена за зразком Британської 

телерадіомовної корпорації (BBC)” [784]. 
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Запозичення досвіду подібних медіаорганізацій, які нині є 

хрестоматійним прикладом з акумулювання трансформаційних процесів та 

елементів конвергенції на радіо, є безумовним орієнтиром для його 

глобального українськомовного сектору. 

Трансформаційні процеси забезпечені конвергентними перетвореннями 

цього сегмента українського радіомовлення на початковому етапі (рис. 2.12). 

Залишкова увага до нього як з боку держави, так і мовників не створюють 

навіть передумов для гіпотетичних оптимістичних прогнозів щодо розвитку 

сектору та його технологічного поступу, відтак підвищення якості 

створюваного медіаконтенту. 

 

 

 

Рис. 2.12. Конвергентні інструменти в діяльності радіоініціатив  

національних меншин в Україні [91, с. 86] 

 

Розвиток радіопростору в регіонах нашої держави подекуди зумовлює 

появу проєктів для національних меншин, утім важливо, щоб вони не 

підміняли собою контент для українців, яких, зокрема через інформаційний 

складник, переорієнтовують на інтеграцію з іншою країною, створюючи 

умови для фізичної еміграції. Такі програми допомагають налагоджувати 

конструктивний міжкультурний діалог поза пропагандою посередників, які 

намагаються штучно ініціювати ти загострити конфронтацію сусідніх 
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народів. За умов глобалізації ефективний мультикультурний проєкт в 

Україні, державі, де проживають представники багатьох національностей, 

може розширити межі міждержавної взаємодії не лише на рівні 

прикордонних районів, а й для тих областей, значна частина жителів яких не 

лише жодного разу не була за кордоном, а й має поверхове уявлення про 

життя країн-сусідів. Особливу цінність такі ініціативи матимуть для 

українців інших національностей, надаючи платформу до створення 

вузькотематичних мовно орієнтованих радіопрограм, яким держава зможе 

продемонструвати повагу до їхніх прав і цінність кожного громадянина. 

Осмислення трансформації українськомовного радіо в розрізі 

діяльності комплексу материкових радіоорганізацій, українських відділів 

міжнародних медіакорпорацій окремих годин та проєктів в ефірі зарубіжних 

радіостанцій за індикатором використання державної мови як визначального 

критерію національного наративу продемонструвало загальносистемну 

орієнтацію на конвергентні процеси в радіопросторі. Використання засобів 

радіо як одного з інститутів, що консолідує громаду в аспекті мовного 

вираження радіоповідомлень українською за кордоном, а також в Україні 

радіоініціатив мовами національних меншин, продемонструвало переважну 

роль суспільної свідомості над бюрократичним апаратом та індивідуальної 

ініціативи у створенні таких проєктів. Автори “Радіо Разом” (Канада), яке 

входить до складу однойменної медіагрупи так описують її заснування: 

“ідея… виникла у людей, що не так давно емігрували до Канади з України і 

які були вражені здобутками української громади тут: школами, церквами, 

музичними, хоровими та танцювальними колективами, музеями, 

молодіжними та благодійними організаціями тощо” [387]. Радіостанції за 

умов високої організації громади є невід’ємною частиною їхньої 

інформаційно-розважальної, просвітницької та діяльності з консолідації. 

Зокрема, за даними Посольства України в Сполучених Штатах Америки, 

тільки “у США видаються понад 20 газет, понад 10 журналів, діють інтернет-

видання, близько 20 українських радіопрограм” [469]. 
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Радіо поступово стає частиною мультимедійного контенту, який можна 

не лише слухати, а й дивитися, контактувати через інформаційно-

розважальні платформи та мобільні застосунки. Сучасні радіокористувачі на 

рівні горизонтальної комунікації можуть вільно спілкуватися між собою та з 

ведучим, презентувати власний порядок денний і пропонувати авторський 

контент. Перехідна економіка радіобізнесу в період зміни підходів до 

капіталізації власної діяльності виходить у позаефірну площину 

комерціалізації інтернет-радіомовлення, фінансування слухачами через 

індивідуальні внески – “донейти” (donate – з англ. “пожертва”).  

Глобальні процеси трансформації та конвергенції медіапростору, 

впроваджуються українськомовним радіо, наближаючи його до світових 

стандартів мультимедійності медіапростору. Інакші тенденції розвитку 

технології “Radio-on-demand”, аудіоподкастингу та мовлення у форматі 

аудіопотоку (під ним автор розуміє “банк композицій вузького стилю, 

тематики, формату, що відтворюються за заданою комп’ютерною 

програмою послідовністю з мінімальним втручанням модератора, як 

правило без роботи ведучого в ефірі” [88, с. 9]). За цих умов 

радіокористувачі галузевих мультифункціональних цифрових платформ 

отримують можливість відтермінованого в часі прослуховування 

аудіофайлів, а архіви попередніх програм (хронікально документуючи 

сучасність) залишають можливість нелінійної, вибіркової взаємодії з 

контентом (рис. 2.13).  

Заміщення потокового мовлення чи часткова переорієнтація окремих 

радіостанцій до роботи в подкаст-форматі є перспективним напрямом 

трансформації радіо, його перенацілювання на користувачів мережі. 

Окремим напрямом такої діяльності є візуалізація радіозмісту, його 

відеопозиціонування (з успіхом використовують у роботі українських служб 

“Голосу Америки” (США), “Німецької хвилі” (Німеччина), “Радіо Свободи” 

(Чехія)), цифрового текстового та графічного контенту (“ВВС Україна” 

(Велика Британія)). 
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Рис. 2.13. Конвергенція у світовому українськомовному радіо [88, с. 9] 

 

Питання вживання державної мови в національному радіопросторі 

жорстко регламентоване, натомість зарубіжний його сектор далекий від 

потреби нормування використання рідної українцям мови. За окремими 

винятками білінгвальних програм у різних країнах, що покликані збільшити 

аудиторію радіослухачів за рахунок місцевих жителів, зацікавити їх 

автентичною культурою тощо, усі радіоініціативи українців оформлюють 

виключно українською. Музичний контент зарубіжних програм демонструє 

поліфонію жанрів і виконавців, зокрема естрадної та народної пісні, яка в 

національному радіопросторі практично не представлена. 

Лише окремі радіостанції в Україні створюють програми мовами 

національних меншин, зокрема румунською (Чернівецька обл.), угорською 

(Закарпатська обл.), білоруською (Чернігівська обл.) кримськотатарською 

(Херсонська, Київська обл.), польською (Львівська обл.). Конструктивної 

ефективної державної політики в цьому напрямі не сформовано, відтак 

сектор, за винятком програм кримськотатарською, не розвивається. Та навіть 

серед трьох радіостанцій, мовлення яких від 2014 р. налагоджено з 

Херсонської області на Крим, дві засновано за фінансування громади 
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(“Meydan FM” та “Радіо Хаят”), робота ще однієї (“Крим.Реалії”) 

підтримувана українською редакцією “Радіо Свобода” (Чехія). 

Сприйнятий у світі формат мультикультурного радіомовлення в 

Україні, державі, в якій знайшли місце представники багатьох 

національностей, поки що не представлений. Між тим заснування хоча б 

однієї подібної платформи сприяло б не лише оздоровленню внутрішнього 

інформаційного мікроклімату, а й продемонструвало толерантне ставлення та 

повагу українців до представників національних меншин. Як цю повагу 

висловлюють в радіопросторі країн, де подібні ініціативи українців уже 

ініційовано (“Imiradio” Польща, “Cjmr1320”, “Chinradio”, “CKJS AM810 

Multilingual” Канада, “WWDB-AM 860” США тощо). 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [82; 88; 90–91; 98; 102; 108; 112]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Комунікація аудіовізуального характеру в українськомовному радіо 

визначає вектори його конвергенції на рівні ефірного мовлення, інтернет-

мереж та мобільних сервісів, що полегшують доступ і розширюють 

інструментарій взаємодії з користувачами. Сучасні технології надають змогу 

радіомовникам інтегрувати увагу слухача в інтерфейс програми радіостанції 

на персональному комп’ютері чи мобільному пристрої, що забезпечує 

принципово нові моделі інформаційно-комунікаційної взаємодії з 

аудиторією. 

Трансформація радіомовлення в контексті аудіовізуальної журналістики, 

що є мейнстримом інноваційної діяльності в галузі, відбувається за такими 

напрямами, як: розширення лінійки пристроїв, взаємодія з якими зумовлює 

еволюцію жанрової парадигми радіомовлення, збагачення його 
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комунікативного потенціалу; збагачення інструментарію презентації 

контенту радіопрацівниками, втілення радіоініціатив аматорами, 

самопрезентації та самоствердження, забезпечення можливості відтворення 

радіопотоку в застосунках, які працюють на операційних системах мобільних 

гаджетів; ініціювання додаткових програм, спрямованих на надання 

користувачам інструментів доступу до аудіальної інформації тощо.  

До найважливіших векторів конвергенції українського радіо у 

світовому медіасередовищі на рівні аудіовізуальної презентації медіазмісту 

належать альтернативні сервіси, такі як: створення персонального плейлиста 

з контенту кількох радіостанцій чи подкастів (“Pandora”, “Spotify”, “Google 

play”); відеостримінг, візуалізація (орієнтація на формат “радіобачення”), 

діджиталізація, запис аудіо з ефіру без втрати якості звучання, інтенсифікація 

ефіру, інтерактивність, можливість порекомендувати та поширити отриману 

інформацію, мультифункціональний плеєр, подкастинг. 

Аудіовізуальна природа журналістики в радіомовленні виявляється 

через телефони, смартфони / фаблети, планшетні ПК, смарт-годинники, 

фітнес-браслети, а також елементи доповненої реальності, зокрема 

навушники. Складником системи кросдевайсу на радіо є програми, 

орієнтовані на надання користувачам доступу до різного типу аудіальної 

інформації та взаємодії з нею: традиційні програвачі, аудіомонтажні столи, 

відтворення музики із соціальних мереж, ігрові програми-симулятори, 

орієнтовані на аудіоконтент, аудіокниги та подкасти, створення 

аудіоілюстрацій та аудіослайд-шоу. 

Масштабні зміни актуалізують перегляд ролі слухача в процесі 

взаємодії із сучасним радіо, його вважаємо радіокористувачем – тим, хто 

відтворює радіоконтент (у потоці чи за запитом), а також використовує 

доступні на сайтах чи тематичних майданчиках електронних соціальних 

мереж можливості отримання, обміну чи розповсюдження інформації, 

призначеної для поглиблення радіоконтексту на рівні двосторонньої 

комунікації горизонтальних зв’язків із радіостанцією.  
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За результатами дослідження діяльності в цифровому світі 

128 українських радіостанцій (національних, регіональних / місцевих, 

суспільних, інтернет) і 160 аудіопотоків на предмет типового для 

віртуального простору та не характерного для традиційного радіо контенту 

(наявність сайту, мобільного застосунку, мови презентації, потокового 

мовлення, “Radio-on-demand”, банку аудіо (програми та музика), текстового, 

графічного, відео, новинного наповнення сайту, відеотрансляції ефіру в 

режимі реального часу, активності соціальних мереж, легкості та орієнтації 

на зворотний зв’язок і рекламного навантаження сайтів) сформульовано 

перспективи конвергентних процесів у галузі, а саме: розвиток цифрових 

мереж мовлення, удосконалення та здешевлення цифрових автомобільних 

радіоприймачів, поліфонізм можливостей доступу та інструментарію 

налаштування відтворення радіоконтенту, покращення покриття 

радіосигналом завдяки вдосконаленню систем роздавання швидкісного 

мобільного інтернету, нульова тарифікація мобільними операторами, 

створення електронних співтовариств слухачів, стимулювання національного 

музичного продукту, посилення відповідальності за порушення авторських 

прав, перегляд підходів до навчання майбутніх спеціалістів, приведення у 

відповідність до потреб ринку їхніх професійних навичок. 

Упровадження конвергентних інструментів є невід’ємною частиною 

більшості міжнародних радіостанцій, українські редакції в структурі яких у 

мейнстримі світової радіожурналістики. Перейняття їхнього досвіду, що 

зводиться до безальтернативної трансформації та глибокої конвергенції радіо 

в системі сучасних медіа, неминуче в перспективі декількох років та є 

безперечним орієнтиром для українськомовного радіопростору. Порівняно з 

діяльністю материкових і українських редакцій зарубіжних радіостанцій 

досліджені 67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах відзначаються 

мінімалізмом використовуваних інструментів, які притаманні сучасному 

радіо за умов доступності новітніх технічних засобів увиразнення та 

презентації контенту. Тематичне різноманіття, поліфонія жанрів, багатство 
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музичного оформлення українськомовним контентом, дефіциту якого не 

відчувають закордонні українські радійники, на тлі інноваційного 

мінімалізму не набуло рис системності. Переважна над державою роль 

громади та індивідуальної ініціативи у створенні таких проєктів дисонує з 

відсутністю політики України щодо підтримання та інтеграції цих ініціатив у 

єдиний світовий український соціально-комунікаційний простір. 

Потребують державної уваги та консолідації зусиль програми мовами 

національних меншин в Україні. Наразі радіоландшафт у прикордонних 

областях зазнає масованого впливу країн-сусідів, а кількість їхніх 

радіостанцій часто перевищує українські. Болгари, білоруси, гагаузи, греки, 

євреї, молдавани, німці, поляки, румуни, словаки, угорці, громади яких 

проживають в Україні, змушені або радикально асимілюватися, сприймаючи 

контент українською, або залишатися в орбіті національного продукту своєї 

Батьківщини, відриваючись від соціально-комунікаційного контексту країни, 

де вони проживають. Створення повнофункціональної мультикультурної 

радіостанції в Україні сприятиме не лише оздоровленню інформаційного 

мікроклімату внутрішнього радіопростору, а й засвідчить зрілість 

суспільства, його толерантне ставлення та повагу до національних меншин 

усередині країни. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМОВНИХ 

РАДІООРГАНІЗАЦІЯХ НА ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ РИНКУ 

 

 

3.1. Маркетинговий складник радіомовлення в контексті 

трансформацій 

 

 

Перегляд композиції сприйняття радіоконтенту стимулює поступ 

додаткових способів позиціонування українськомовного радіо, актуалізацію 

досі не характерних для нього інструментів маркетингу, розширення 

способів комерціалізації медіапідприємства в напрямі нарощення ним 

фінансової ефективності та конкурентоспроможності. Ці процеси 

відбуваються в умовах глобальних трансформацій медіасектору, у фарватері 

яких радіопростір українців орієнтований на впровадження конвергентних 

інструментів, підготовку та позиціонування на ринку рекламного 

медіазмісту. Разом з тим радіопростір як складова українськомовного 

медіасектору в Україні функціонує за умов перманентної стагнації 

національного економічного сектору, відтак радіостанції недоотримують 

прибутки від реклами, що впливає на рентабельність їхньої діяльності, 

жанрову поліфонію, якість контенту, а в підсумку – успіх у слухачів. 

Становлення комерційного радіомовлення у незалежній Україні, як 

зазначає професор О. Гоян, “припало саме на період змін у психології людей, 

що раптово й одразу дістали можливість займатися підприємницькою 

діяльністю, однак, відомі стандарти «радянського колективізму»… тривалий 

час шкодили розвитку вітчизняного повномасштабного радіобізнесу” [133]. 

Наявність вільного ринку реклами, конкуренції медіапідприємств та новітніх 

форм презентації комерційного контенту робить маркетинговий складник 

діяльності радіоорганізацій окремим напрямом професійної діяльності та 
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наукових розвідок, зокрема в аспекті соціально-комунікаційних технологій. 

У цьому контексті варто згадати аналіз рекламного радіодискурсу 

українського радіо Н. Ковтун [234], осмислення інноваційних форм 

рекламної презентації аудіоконтенту І. Хоменка [506, с. 63–67] і сугестивних 

технологій рекламного впливу І. Черемних [519, с. 122–126], науковий 

розгляд реклами в соціально-комунікаційних працях В. Корнєєва [242, с. 54–

58] і комерційного підходу до газетно-журнального бізнесу М. Василенка 

[32, с. 41–48]. 

Зміни природи звукового мовлення в мережі актуалізували потребу 

осмислення трансформаційних процесів у галузі. Радіо як платформу для 

презентації комерційної інформації досліджували Г. Йохансен (Данія) [643, 

с. 30], у загальному контексті медіастудій – Ч. Уорнер [777, с. 485–486]; 

у межах теорії мережевої комунікації – Л. Городенко [128], тенденцій 

переформатування “економічної політики станцій у бік скорочення 

організаційних витрат і розширення арсеналу способів рекламної 

діяльності” – І. Карпенко [225], новітніх методів ефективної фінансової 

роботи мережевих радіостанцій – Дж. Кретні [586]. Бізнес-модель, яка 

визначає гіперлокалізацію та мультиплатформність основними напрямами 

нарощування комерційної ефективності радіо підприємств, пропонує 

об’єднання “The Radio Workout Team’s” [762, с. 1–2].  

Історії маркетингового складника радіореклами присвячені наукові 

розвідки Т. Денісона [764, с. 642], Дж. Маклуркена [680], О. Шереля [382]. 

Український сектор інтернет-реклами проаналізували І. Осадца [331, с. 54–

61], С. Хамініч, К. Третьяк [499, с. 504–507], жанрову структуру рекламних 

радіозвернень у країні осмислювала В. Шапоренко [525, с. 66–71]. 

Важливими для усвідомлення законів розвитку сектору є праці з інтернет-

маркетингу українських учених Л. Капінуса [220, с. 198–204], Г. Ляшенко, 

Р. Моткалюк [269, с. 59–65], І. Литовченко [262], С. Шпилик [530, с. 212–

223]; грузинського дослідника Н. Тодуа [767]; російських науковців 

Г. Щепілової [536], Л. Капустіної, І. Мосунова [221], Д. Халілова [498], 
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О. Пушкіної, П. Невоструєва [379, с. 15–18]; М. Кржижановська та Т. Навро в 

аспекті польського медіапростору вивчали правовий аспект маркетингових 

комунікацій в аматорському радіомовленні [663]. У зарубіжному науковому 

дискурсі цій тематиці присвячені публікації П. Ванг [776, с. 24], Б.Дж. Прітві, 

М. Дас [715, с. 12–19], А. Тренгов Джонса, Дж. Бенеке, А. Малчик, [769], 

Дж. Лула [672], С. Майерс [691]. Професор філософії Бізнес-школи в Сан-

Педро-Гарса-Гарсія (Мексика) доктор Д. Раджагопал досліджував зміни 

звичок та поведінки населення під впливом радіореклами [728]. На основі 

аналізу досвіду своєї країни та США М. Макдональд (Австралія) осмислював 

специфіку маркетингових процесів у суспільному радіомовленні [673], 

десятирічний досвід злагодження рекламних інструментів німецького 

суспільного мовника “DeutschlandRadio” проаналізував М. Дженке [641]. 

Дослідник з Університету Лестера (Великобританія) П. Магама розглядав 

радіорекламу в контексті жорсткої конкуренції сучасних цифрових 

медіаплатформ на ринку інформаційних послуг та обґрунтовував власну 

думку про те, що абсолютної свободи медіа не існує, адже навіть 

найпотужніші мовники вимушені орієнтуватися на потреби 

рекламодавців [692]. М. Фолаца з’ясовувала роль маркетингу приватного 

радіомовлення в політичному процесі в країні [603]. Становлення 

конвергентного медіасередовища, на переконання африканської дослідниці з 

університету Малаві Л. Манди, актуалізувало перегляд структури та функцій 

“слухових клубів” [675, с. 204–219]. Т. Тенні у своїй “кулінарній книзі” зі 

створення мережевої радіостанції описав покрокову технологію підготовки 

та старту діяльності персональної інтернет-радіостанції, де серед іншого 

осмислив шляхи напрацювання її прибутковості [759, с. 14–18].  

Очільники Інституту дослідження комерційного радіомовлення 

“Radiocentre” (Великобританія) С. Кенні, Ф. Льюїс та К. Мейк у річному звіті 

“Радіо. Сполучення минулого з майбутнім” запропонували триєдину модель 

поступу радіомовлення в аспекті “музики, комерції та сенсів” [727, с. 1]. 

Забезпечення фінансового успіху радіостанції аналітики вбачають в 
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оформленні (неухильному дотриманні законодавчих та етичних норм), 

активності в політичній сфері (співпраця з політичними організаціями й 

конструктивний діалог з державними органами з метою гарантування умов 

вільного розвитку радіоорганізації), а також комплексі рекламних заходів 

(ефірне та позаефірне просування) [727]. На їхню думку, “ витрати на 

рекламу продовжуватимуть фрагментуватися, у міру використання Інтернет-

дисплея реклама продовжує зростати. Мультиплатформові / гібридні 

послуги, у поєднанні запланованих, потокових та вироблених за запитом, 

стануть нормою для більшості брендів” [727, с. 18]. 

Аналогічні дослідження українського материкового сектору радіо 

щорічно проводить Всеукраїнська рекламна коаліція, очолювана 

М. Лазебником [321]. 

Інституціоналізація радіосектору в першій половині ХХ ст. у світі 

зумовила нарощування конкуренції як між рекламодавцями, так і між 

радіостанціями. Періодична потреба в оновленні технічних потужностей 

радіоорганізацій, виплата роялті власникам авторських прав на музичний 

контент – ці та інші статті витрат актуалізували перед медіаменеджерами 

потребу пошуку альтернативних, нетипових форм залучення фінансування. У 

різні роки продуктивними були галузеві рекламні радіостанції (формат 

“платного радіо”), спонсорська підтримка мовників великими донорами, 

стимулювання “планової реклами” тощо. Попри те, що на етапі 

популяризації радіо працівники лише набували досвіду, а ефір вели наживо, 

популярність і безальтернативність радіо як унікальної звукової платформи в 

роки становлення (кінець 1910-х – 1920-ті рр.), “золотого віку” радіо (1930–

1950-ті рр.) поза сумнівом. З роками першість серед жанрів радіомовлення 

здобула роздрібна реклама, яка тоді вже збагатилася новими формами 

рекламних радіосеріалів, радіовистав, пісень, стислих рекламних роликів, 

кобрендингу на радіо та сегментом соціальної реклами. За результатами 

осмислення емпіричної бази й аналізу праць теоретиків автором узагальнено: 

“в 1990–2000 рр. основний рекламний жанроподіл на радіо збігався з 
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орієнтацією на підсилення образності та яскравості. Тоді в рекламних 

радіозверненнях на перший план вийшли відомі та популярні особистості, 

«лідери думок», персона яких увиразнювала радіозвернення серед масиву 

подібних” [66, с. 644]. 

Світовий поступ у напрямі напрацювання комерційної платформи 

радіомовлення одночасно зі світовим відбувся в СРСР, у складі якого тоді 

перебувала Україна. У 1924 р. в країні організували “Радио для всех” (“Радіо 

для всіх”) – товариство з обмеженою відповідальністю для широкого 

мовлення по радіо [382]. Головною метою новоствореної структури, за 

свідченням дослідника радіо О. Шереля, було здійснення організаційно-

адміністративної діяльності радіомовленням [382]. Пізніше повноваження 

організації розширили, а назву змінили на “Радиопередача” (“Радіопередача”). 

В установчих документах командно-управлінської організації серед іншого 

було задекларовано право на “здійснення за допомогою радіостанцій 

передачі і прийому публічних лекцій, доповідей, інформації, концертів, 

різного роду відомостей, реклами і комерційних оголошень” [382].  

Постановою, підготовленою відділом агітації та пропаганди ЦК ВКП (б) 

у контексті звіту товариства “Радіопередача” у 1925 р. було визначено 

провідними завданнями розвитку радіосектору “організацію агітаційного та 

культурно-просвітнього мовлення із використанням необхідних установок 

для передачі і прийому радіосигналу, а також радіофікацію села” [317, 

с. 105]. Надалі відбувалося масоване становлення державного регулювання 

радіосектору в СРСР, а відносну свободу прямоефірного мовлення було 

заміщено потужною ідеологічною пропагандою. Зокрема, С. Бондаренко та 

І. Шиманов констатують, що у 1925 р. навіть тематичні рубрики 

“Оголошення”, “Новини науки і техніки”, “Спорт”, “Книжковий куточок”, 

“Театр і кіно” були складовими Всесоюзної “Радиогазеты” (“Радіогазети”) [22]. 

До 1941 р. основним інструментом державної пропаганди стало 

“Совинформбюро” (“Радянське інформаційне бюро”). У роки Другої світової 

війни ця структура “складала зведення для радіо, газет і журналів про 
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становище на фронтах, роботу тилу та партизанський рух” [317, с. 107]. 

Популяризація телебачення зумовила перегляд ролі радіо в житті радянської 

людини, а критики констатували: “...зазнавши поразки у вітальні, радіо 

здобуло перемогу на кухні” [527]. До 1990 р., коли в СРСР було ухвалено 

Закон “Про засоби масової інформації”, вакуум на ринку радіореклами, 

відсутність підприємництва не стимулювали конкуренції на ринку медіа. 

Надалі дозвіл на отримання прибутків від комерційної діяльності для 

радіостанцій став стимулом поступу [527]. За свідченням автора, “цей крок 

на шляху до «перебудови та гласності» став відправним для комерціалізації 

інституту радіомовлення. На початку 1990-х рр. в Україні створено перші 

комерційні радіостанції, а з ними в національний радіоефір, зокрема 

радіостанції «Європа +», прийшли і перші рекламні повідомлення” [99, с. 41].  

Осмислені підходи до реалізації комерційної складової радіостанціями в 

глобальному світі цінні для України в аспекті включення національного 

радіопростору у світовий медіаконтекст, що мало місце десятиліттями 

пізніше “золотого віку” радіо та заскочило зненацька довірливого 

радіослухача, який не вмів критично ставитися до інформації та медіа, що її 

поширюють. Жанрова структура сучасної української радіореклами, за 

визначенням профільної дослідниці В. Шапоренко, складається з 

радіосценки, анонсу, рекламного вірша, рекламного оголошення, рекламного 

звернення, рекламної пісні [526, с. 460–470], а також самопрезентації 

радіостанції [525, с. 69]. Відоме в Україні рекламне агентство “Rek.Time” 

пропонує своїм клієнтам розміщення комерційних аудіозвернень в 

радіоефірі, на внутрішньому радіо в бізнес-центрах, магазинах, виставкових 

заходах та в транспорті. У своїй роботі вони орієнтуються на “спонсорство 

радіопрограм, рекламні слогани, що звучать із заданою частотою між 

передачами, передачі рекламного характеру, виступи або інтерв’ю з 

авторитетними людьми на задану тему, поради радіослухачам в межах 

передачі, згадування бренду під час радіопередачі, конкурси для 

радіослухачів” [403]. 
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Жарова диференціація рекламного контенту в ефірі українськомовних 

годин зарубіжних радіостанцій зумовлена, з одного боку, вузьким рекламним 

ринком, з іншого – високою цільовою орієнтацією рекламодавців на 

аудиторію (зазвичай членів української громади в регіоні). В ефірі домінують 

розширені рекламні повідомлення монологічного характеру, зачитані 

диктором. Головними рекламодавцями є підприємці з українським корінням, 

члени громади українців, наявний сегмент приватних оголошень, як-то на 

радіо “Разом” (Торонто, Канада) [387]. Типовим для українськомовного 

радіомовлення є використання розширених рекламних повідомлень, у тому 

числі в програмі “Le Temps Ukrainien” (“Український час”) в ефірі радіо 

“CFMB 1280 AM Radio Montreal” (Монтреаль, Канада) [482]. 

Жанрова структура рекламних блоків таких радіопрограм збіднена через 

відсутність яскравих рекламних жанрових форм: рекламного вірша, 

радіосценки, рекламної пісні та конкурсів. Зазвичай рекламні тексти 

зачитують диктори під фоновий музичний чи шумовий супровід під час 

програми, рідше повідомлення готують до ефіру заздалегідь. Тривалі 

рекламні блоки в межах однієї програми можуть вміщувати одразу кілька 

виходів ідентичного повідомлення, імітація моделі динамічного розміщення 

в ефірі важко сприймається в межах годинної радіопрограми. Інноваційні 

форми реклами, риси конвергентності відсутні, адміністратори не 

розглядають сайти радіостанцій як спосіб додаткового заробітку, часто їхню 

функцію виконує сторінка в соціальній мережі “Facebook”. 

Спеціалізований контент рекламного спрямування в українськомовному 

зарубіжному радіомовленні можна охарактеризувати за загальними 

принципами – його сімейності, часто практично інтимності. Таке враження 

складається через камерність мовлення, а розлогі озвучені рекламні тексти 

ідентифікують не як елемент маніпуляції, а як пораду доброго друга. 

Принципово відмінний підхід демонструє українськомовний сегмент 

мережевого радіомовлення, який через задоволення нішевих потреб своїх 

слухачів отримує вузьку цільову аудиторію для рекламодавця. На думку 
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М. Підвального, який має досвід управлінської роботи на радіостанції, 

“традиційна радіореклама неефективна. Треба створити на рекламному ринку 

нову категорію” [355]. Змінюються форми рекламних звернень, у віртуальній 

площині вони набувають елементів конвергенції між традиційним рекламним 

радіоринком і середовищем інтернет-комерції. Найпопулярніші на 

попередніх етапах рекламні ролики, джингли втрачають свою економічну 

привабливість, натомість актуалізуються короткі діалогічні форми. Вони 

урізноманітнюють рекламний блок, що дещо може компенсувати та 

нівелювати “часткову глухоту” слухача під час рекламного блоку.  

У мережі мовлять практично всі існуючі в Україні радіостанції, однак 

більшість із них досі зберігають традиційний підхід до використання 

рекламного інструментарію. Активніше процес запозичення інноваційних 

рекламних методів із інтернет-реклами відбувається в мережевому 

радіомовленні, воно мобільніше, вузькосегементоване, знає свою аудиторію, 

менш затратне, фінансово незалежніше. Керівник порталу “Своё Radio” 

В. Глейзер переконаний: “Радіо в інтернеті – менш витратне, але дуже 

ефективне. На нього поки не впливає держава, і слава Богу. Тут можливо 

створювати будь-які формати, це повна свобода. Так що в Україні цілком 

може настати ера онлайн-радіо” [459]. На своєму порталі, який створений з 

комерційною метою, радіоменеджер встановив власні “правила гри”: 

“...аудіореклами у нас немає. У нас є банерна та відеореклама, Push-

повідомлення (рекламне чи будь-яке інше сповіщення). Максимум 

280 символів. Щоденно ми можемо направляти їх не більше трьох” [459]. 

Маркетинговий складник, інструментарій, жанрова різноманітність 

українськомовного мережевого радіомовлення перебувають на етапі 

становлення. Напрацьовані інструменти монетизації власної діяльності 

одним радіопроєктом швидко впроваджуються на ринку, отже, говорити про 

завершену жанрову структуру реклами в інтернет-радіомовленні передчасно. 

Наразі доцільно окреслити його перспективні напрями, які, порівняно з 

усталенішими жанровими напрацюваннями українськомовних материкових 
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радіостанцій та українськомовних радіопроєктів у різних країнах світу, 

відрізняються тяжінням до використання інструментів традиційної 

друкованої, аудіовізуальної, мобільної, графічної реклами тощо. До 

найперспективніших серед використовуваних у мережі радіомовлення форм 

реклами зараховуємо рекламу в аудіофайлах, банерну, відеорекламу, рекламу 

в мобільних застосунках радіостанцій, Push-повідомлення, персоналізовані 

аудіопотоки, рекламу в соціальних мережах, спонсорство (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Трансформація системи жанрових форм рекламного контенту  

в українськомовному радіо 

№ 
з/п 

Українськомовна 
радіореклама в ефірі 

материкових радіостанцій 

Реклама в ефірі 
українськомовних годин 

зарубіжного радіо 

Рекламний сегмент 
українськомовного 

інтернет-радіомовлення 
1 Анонс Рекламне оголошення в 

ефірі та на сайті 
радіостанції 

Реклама в аудіофайлах 

2 Радіосценка (радіоскетч, 
блек-аут, рекламний діалог) 

Інформаційний супровід 
соціальних ініціатив та 
інших проєктів громади 

Банерна реклама 

3 Рекламний вірш Рекламне звернення 
(рекламне повідомлення) 

Відеореклама 

4 Рекламне звернення 
(рекламне повідомлення) 

Рекламна рубрика Реклама в мобільних 
застосунках радіостанцій 

5 Рекламне оголошення Рекламне спонсорство Push-повідомлення 
6 Рекламна пісня Самопрезентація 

радіостанції 
Персоналізовані 

аудіопотоки 
7 Самопрезентація 

радіостанції 
Передачі рекламного 

характеру 
Реклама у соціальних 

мережах 
8 Рекламне спонсорство Рекламні виступи або 

інтерв’ю 
Рекламне спонсорство 

9 Рекламні конкурси   
10 Рекламні слогани 

(джингли) 
  

11 Передачі рекламного 
характеру 

  

12 Рекламні виступи, інтерв’ю   
13 Рекламний радіомагазин   

 

Рекламу в аудіофайлах використовують як інтегровано в ефір, так і у 

форматі подкастів чи стартового аудіосупроводу в перші секунди 

відтворення потоку. Наприклад, українськомовна інтернет-радіостанція “Рок-
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радіо” у рубриці “Перший кРОК” розміщує 30-секундні рекламні 

аудіоанонси (у формі аудіовізитки) музичних композицій, які виконавці 

презентують в ефірі радіостанції [415], також вони можуть бути присвячена 

концертам чи іншим подіям.  

Найпростішим та традиційним для мережевого сегмента рекламного 

ринку є банерна реклама. Технічно їхня кількість та розмір залежать від 

конструкції сайту, від значних за розмірам, до стильно оформлених іконок, 

як, наприклад, на сайт “Своё Radio” інтегровано цифровий електронний 

годинник, брендований торговельною маркою “Adamant” [726]. 

Відеореклама є нетиповим для традиційного радіомовлення, але 

невід’ємним на сайтах радіостанцій засобом рекламної комунікації. У формі 

автоматичного, агресивного відтворення до уваги користувачів анонси 

програм і рекламні відеоролики. 

Рекламу в мобільних застосунках використовують ті організації, які 

створили власні застосунки, або мобільні банки радіостанцій з інтегрованими 

в них аудіопотоками. Такі проєкти є прибутковими для модераторів, а не для 

організаторів радіоініціативи, останні, втім, примножують у такий спосіб 

кількість своїх слухачів. Дифузія рекламних засобів тут від традиційних 

коротких текстових сповіщень до аудіореклами та Push-повідомлень, які 

можуть виходити за межі активного застосунку й завантажуватися на екран 

смартфону автоматично. 

До реклами в соціальних мережах звертаються радіопроєкти, які 

здобули популярність серед прихильників та об’єднали зачну кількість 

однодумців. Крім реклами власної станції на фінансових засадах, тут можуть 

бути розміщені комерційні оголошення, а система хештегів інтегрує задане 

повідомлення з хмарою подібних у віртуальному просторі. Такий тип 

рекламування максимально персоналізований та інтегрований із потребами 

аудиторії, отже, користується популярністю. 

Складнішими для втілення, проте ефективними з боку PR є рекламне 

спонсорство й створення персоніфікованих аудіопотоків, найпопулярнішим 
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серед яких на сайті “Свoё Radio” є радіо А. Кузьменка “RADIO S.R.A.K.A”, 

яке було сформоване з банку улюблених виконавцем музичних композицій 

стилів “New wave”, “New romantic”, “New disco”. Після трагічної загибелі 

музиканта за згодою рідних аудіопотік продовжив мовлення. Інший проєкт 

на цьому сайті в категорії музика та гумор – радіостанція “Рабинович-FM”. 

У період передвиборчих президентських перегонів 2014 р. вона мовила в 

FM-діапазоні м. Києва, є частиною медійного позиціонування народного 

депутата України VIII скликання В. Рабіновича. У 2016 р. співачка 

Р. Лижичко ініціювала створення музичної інтернет-радіостанції “Радіо1.ua”, 

зауважуючи: “Ми хочемо зробити україномовний актуальний, креативний 

продукт, наповнений тим, що сьогодні може викликати резонанс” [417]. 

Жодного рекламного навантаження сайт радіостанції не несе, наявне лише 

запрошення до співпраці для музичних виконавців. 

Рекламне спонсорство як комплекс заходів інформаційного 

підтримання подієвого маркетингу відомих брендів актуальне для мережевих 

радіостанцій із широким колом слухачів. Так, київська інтернет-радіостанція 

“Радіо Аристократи” (Київ) за підтримки “Власного імпорту «Сільпо»” у 

2017 р. створила цикл програм Д. Хомутовського, де у формі інтерв’ю 

ведучий та представник рекламованої мережі супермаркету в студії 

спілкуються з представниками різних компаній-імпортерів [57]. У тому ж 

році на радіостанції робили прямі ефіри з етапу Формули 1 в Баку 

(за підтримки бренду “Martini”), працювала виїзна студія на “AlfaJazzFest” 

(за підтримки “Київстар”), проводили спецпроєкт до дня Києва “Історії 

Києва, якими пишаються” (“Перша приватна броварня”) тощо [285]. Загалом 

радіостанція, напрацьовуючи інструменти монетизації власної діяльності, 

намагається дотримуватися стандартного для радіомовлення рекламного 

інструментарію, з форм інтернет-позиціонування використовують лише 

чотири типи банерної реклами. 

Жанри презентації мережевого радіомовлення водночас є 

характерними для глобальної віртуальної маркетингової індустрії. За даними 
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Д. Сілвермана, директора міжнародної організації із штаб-квартирою в 

Лондоні (Великобританія) “PricewaterhouseCoopers LLP” (“PwC”), яка з 

1996 р. проводить щоквартальні дослідження доходів від реклами в інтернеті, 

комерційно найефективнішими на сучасному етапі є пошукова, банерна, 

мобільна реклама, цифрове відео, дошки оголошень, лідогенерація, Rich-

медіа (мультимедійна реклама) та спонсорство [749, с. 12]. Наведений 

перелік демонструє орієнтацію радіопрацівників на використання сучасних 

конкурентних засобів у діяльності власних радіостанцій, адже більшість із 

них інтегровано та органічно сприймаються як частина контенту сайту 

радіостанції. Утім, про вичерпність маркетингових інструментів мережевого 

радіомовлення говорити передчасно, адже нині радіо активно візуалізується. 

Ці засоби вимагають напрацювання нових підходів до системи 

монетизації рекламного потенціалу радіореклами. Подібно до світових 

тенденцій “рекламний пиріг” в Україні між собою ділять телевізійна, 

радіореклама (спонсорування, пряма реклама в ефірі національних, 

регіональних, суспільних, комунальних мовників), реклама в пресі, 

кінотеатрах, у мережі (Digital реклама), а також OOH Media та Indoor способи 

рекламного позиціонування. У 2016 р. сегмент радіореклами у світі становив 

6,4% [560, с. 9], до 2019 р., за даними директора глобальних досліджень 

міжнародного медіагентства “Zenith” (США) Дж. Барнарда, у середньому мав 

знизитися до 5,9% [560, с. 10]. При цьому лише в Канаді, країні з потужною 

системою радіомовлення, у складі 793 радіостанцій рекламний ринок 

становить “9% від загального обсягу витрат на рекламу, або приблизно 

$740 млн, у 1994 р., 77% від місцевих рекламодавців” [621]. 

Всеукраїнська рекламна коаліція оприлюднила дані, за якими в Україні 

на рекламний ринок радіо припадає лише 3% від загального його обсягу 

(рис. 3.1). Виконавчий директор зазначеної організації М. Лазебник 

переконаний, що радіореклама в державі критично “недооцінена” [321, с. 8], 

однак поступова трансформація медіасектору в напрямі мережевих способів 

презентації комерційних звернень на радіо стимулює розвиток сектору. Про 
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позитивну динаміку свідчить уже те, що інтернет-сектор рекламного ринку в 

державі в 2017 р. продовжив зростання й становив 27% (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Медіа ринок реклами в Україні в 2017 р.,  

млн грн [319–321; 404; 632, с. 39] 

 
Перспективу однозначного поступу для українськомовного радіо 

обґрунтовує А. Саваріс, представник офісу Ради Європи в Україні. У 2015 р. 

на конференції “Радіо.ua” єврочиновник висловив переконання: “Радіо – 

головне та найпопулярніше медіа країни, його слухає 83% українців... А коли 

інтернет «вб’є» телебачення, радіо стануть слухати ще більше” [381]. Члени 

Всеукраїнської рекламної коаліції констатують: “Все більше людей за 

кермом. Все довші автомобільні пробки. Чим цікавіші стануть 

радіопрограми – тим більше грошей з’явиться у радіостанцій” [321, с. 8]. 

Нині ж “основні бюджети розподіляються між топ-10 радіостанціями. Зараз 

лише п’ять-шість з них відносно непогано себе почувають, інші – просто 

катастрофа” [459] – про таке стверджує очільник порталу “Своё Radio” 

В. Глейзер. 

Розбіжність між обсягом прибутків від реклами, отримуваних 

національними й регіональними радіо мовниками, значний, однак 

дослідження в цьому напрямі розпочали лише з 2010 р. Тоді Всеукраїнською 

рекламною коаліцією “було опитано близько 75% учасників ринку радіо 

України, серед яких власники та топ-менеджери провідних національних та 
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регіональних радіостанцій” [321, с. 27]. Відтоді тенденція зберігається, а 

регіональний бюджет рекламних радіозвернень не зіставний із національним, 

також поступається спонсорству (рис. 3.2). 

 

 

 

Рис. 3.2. Зіставлення рекламного бюджету окремих секторів 

українськомовного радіо за роками, млн грн. Джерело: [319–321; 632, с. 39] 

 

Досі комплексно не осмислено реального стану та потенціалу поступу 

рекламного сегмента українського інтернет-радіомовлення, складно 

проаналізувати за цими параметрами й розрізнений комплекс радіопрограм 

українців у світі. Материкове радіомовлення, про що свідчать результати 

авторського моніторингу, “за винятками фінансової та політичної кризи 

2014 р., радіо демонструє поступове зростання в загальному рекламно-

комунікаційному ринку України, проте важливо усвідомлювати, що динаміка 

відображена в національній валюті, а за рахунок стрімких темпів її 

девальвації останніми роками в перерахунку на доларовий еквівалент (США) 

за десять років прибутки від реклами на радіо зменшилися рівно вдвічі від 

$34 млн 2007 р. ($1=5 грн) до $17 млн у 2017 р ($1=28 грн)” [632, с. 40], що 

підтверджують дані Додатка Ж. 

Щорічні обнадійливі прогнози аналітиків в аспекті капіталізації 

рекламного ринку радіо періодично не справджуються, традиційна причина – 
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недооцінка медіаканалу рекламодавцями. Очільниця рекламного агентства 

“UMG” А. Жуковська поступ на ринку радіореклами у 2015 р. пов’язувала зі 

“зростанням медіаінфляції на ТБ – багатьом рекламодавцям, мовляв, «не по 

кишені» ціни ТБ-сейлерів, тому вони перейдуть на радіо. Разом з тим у 

радіостанцій з’явиться шанс заробляти більше, працюючи з крос-медійними 

комунікаціями, активніше продаючи проєкти, інтегровані в інтернет” [381]. 

За рік потому сектор став прибутковішим, навіть “спостерігався небачений 

раніше тренд: не зумівши «втиснутися» зі своєю рекламою в листопаді і 

грудні, клієнти ще восени купували виходи в січні і лютому. Зазвичай перші 

зимові місяці були більш «спокійними»” [320, с. 2]. Перспективність 

перегляду рекламних стратегій в українськомовному радіо, що набуває рис 

конвергенції та крос-медійної комунікації, зумовлює актуалізацію 

додаткових жанрових форм і моделей розміщення комерційних повідомлень. 

У мережевому радіомовленні найчастіше використовують такі моделі 

розміщення та розрахунку вартості реклами: 

– традиційна (комплект типових, характерних виключно для ефірного 

радіомовлення рекламних інструментів); 

– комбінована (конвергенція інструментів позиціонування рекламних 

повідомлень ефірного та мережевого мовлення). Рекламодавцям 

радіокомпанії пропонують до вибору комплект послуг у складі звичних для 

радіо й поширених у мережі новітніх інструментів digital-реклами (“Радіо 

Сковорода”, Львів, “Радіо Аристократи”, Київ); 

– новітня (акумулювання виключно інноваційних механізмів 

комерціалізації радіостанції, інструментів розрахунку вартості та 

ефективності реклами, характерної для інтернет-комунікації (приклад – 

харківський мережевий проєкт “Своё Radio”)). 

Відмінною від звичних методик ціноутворення рекламних 

радіозвернень в ефірному мовленні є методика індивідуального підходу до 

задоволення потреб рекламодавця в мережевому радіо, де вартість рекламної 

кампанії вираховується в тисячах контактів із радіокористувачів та залежить 
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від низки додаткових параметрів, зокрема кількості відтворень (у тисячах), 

типу контенту (аудіо, відео, банер, графіка тощо), відвідуваності платформи, 

де відтворюється повідомлення (унікальні користувачі, переглянуті сторінки 

та прослухані проєкти), таргетингу (інструментарію налаштування географії 

поширення рекламного контенту). На думку автора, “беззаперечні переваги 

такого розміщення в усвідомленні композиції аудиторії (за демографічними 

ознаками), абсолютному доступі до цільових слухачів, сплаті виключно за 

отриману адресатом інформацію, сприйнятті такого типу контенту з більшою 

довірою, як частини медіазмісту, оперативності та доступності повної 

статистики в режимі реального часу” [632, с. 40]. Крім того, на кожному з 

етапів реалізації рекламної кампанії є можливість наживо коригувати 

повідомлення та аналізувати ефективність цих змін. 

Інструменти монетизації діяльності веб-платформи “Своё Radio” її 

очільник В. Глейзер описує так: “...аудіорекламу на онлайн-радіо потрібно 

рахувати тисячами. Ми все перерахували і тепер продаємо її за CPM (ціна за 

тисячу контактів). У нас тисяча виходів аудіоролика коштує 90 грн. При 

цьому портал можна слухати в будь-якій точці світу. Орієнтування в нас – це 

обласні центри, міста-мільйонники, Київ і окремо країна. Ми можемо побачити, 

скільки людей у якому обласному центрі нас слухає в цей момент” [459]. 

Фінансовий успіх організації за такої формули роботи в значній кількості 

відвідувачів, для рекламодавців це можливість істотно заощадити, адже 

“якщо на FM-радіо рекламна кампанія для клієнта коштує 100–200 тис. грн, у 

нас (на сайті “Своё Radio”. – Авт.) це буде максимум п’ять тисяч. А можемо 

запропонувати пакет і за дві тисячі” [459]. Попри привабливі пропозиції до 

співпраці рекламодавці на них не поспішають відгукуватися, вбачаючи 

високу частку ризику в позиціонуванні контенту на платформах, які не 

мовлять у FM-діапазоні. 

Не бажають ризикувати й радіостанції, які в комплексі з ефірною 

рекламою фрагментарно імплементують комбіновані інструменти її 

презентації в позаефірному мережевому вимірі. Диверсифіковані прибутки за 
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таких умов надходять від різних способів позиціонування комерційних 

оголошень. Однак рекламний ринок в Україні подібно до світового 

поступово переорієнтовується до напрацювання ненав’язливих прийомів 

рекламного позиціонування у всесвітньому павутинні, адже вибагливий 

користувач вибірково сприймає, чи навіть не чує (“тимчасова глухота”) 

рекламу в ефірі. Автор переконаний, що “тенденції світового радіомовлення, 

а також реалії українського сегмента інтернет-медіа дають підстави говорити 

про перспективність комерціалізації діяльності радіостанції завдяки 

таргетованій, інтернет-рекламі на противагу стриманому розвитку та 

трансформації типових способів рекламного позиціонування, який можуть 

запропонувати рекламодавцеві на сучасному етапі” [632, с. 41]. 

Отже, ціноутворення рекламного позиціонування в інтернет-

радіомовленні залежить від відвідуваності платформи, в ефірному ж радіо 

вартість комерційної інформації обернено пропорційна рейтингу мовника. 

Його вимірювання є предметом комплексних досліджень у галузі, однак в 

українськомовному радіо може осмислюватися виключно у вимірі 

материкових станцій. Організації, які проводять подібні дослідження, 

періодично звинувачуються медіакомпаніями, не вдоволеними їхніми 

результатами в необ’єктивності. Одна з таких ситуацій мала місце в 

2015 р., тоді компанія “GfK Ukraine” у відповідь на звинувачення в 

порушенні процедури проведення рейтингового дослідження “Радіо ЄС” в 

односторонньому порядку анулювала договір із національним мовником 

[185]. 

За різних способів обрахунку рейтинг радіостанцій може суттєво 

відрізнятися. Так, у Європі найчастіше використовують методики “Diary” 

(ведення паперових чи цифрових щоденників прослуховування), “DAR 

CATI” (телефонне опитування абонентів мобільних чи стаціонарних 

телефонних мереж) та “РРМ” (застосування портативних персональних 

приладів, за подібною для визначення телевізійних рейтингів схемою 

“піплметрів” (англ. peoplemeter) [40]. Останній спосіб на сучасному етапі 
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забезпечує максимальну достовірність результатів, однак висока вартість 

апарату вимірювання (понад 1000 дол. США) значно здорожчує дослідження. 

Із 2009 р. для вивчення українського медіасектору використовували 

методику “DAR CATI”. Опитування респондентів методом телефонного 

анкетування проводили з метою встановлення прослуханого в попередній 

день (англ. day after recall), а отримані дані соціологічна служба 

трансформувала в індекси рейтингу в конкретному часовому інтервалі.  

Упровадження системи моніторингу, що забезпечує достовірніші 

показники рейтингу в українському радіомовленні, підтвердило 

“недооцінений потенціал радіо як ефективного рекламоносія” [321, с. 34]. 

Результатами перших досліджень за цією методикою встановлено, що 

слухачів віком “12–60 рр. виявилося в більш ніж півтора рази більше, ніж це 

показували дослідження за старою методикою” [321, с. 34], приблизно 

стільки ж недоотримував рекламний ринок радіо. Єдина галузева оцінка 

рівня радіослухання в Україні здійснюється обраною об’єднанням 

радіоіндустрії “Радіокомітет” соціологічною компанією. У різні роки такі 

послуги надавали дослідницькі організації “TNS Україна” та “GfK 

Ukraine” [432]. 

Висока вартість комплексного моніторингу інтересів радіоаудиторії 

зумовлює те, що найчастіше замовниками таких досліджень є національні 

радіостанції. Для них документальне підтвердження власної популярності є 

запорукою коригування вартості рекламних послуг. Очільник вебплатформи 

“Своё Radio” В. Гейзер про власний досвід інтеграції в роботу проєкту 

інструментів соціології розповів таке: “...коли на сайт поставили лічильники 

TNS (“TNS Україна”. – Авт.) – мовляв, знають свою аудиторію і її реакцію 

на те, що відбувається в ефірі. Також станція уклала договір із сейлером 

«AdRiver» (платформа для управління інтернет-рекламою. – Авт.), який 

почав продавати не тільки банерну і відеорекламу, але й рекламу в 

аудіофайлах” [381]. Спираючись на рейтингові показники на львівській 

радіостанції “FM Галичина”, “зарплату ведучим і автором програм стали 



218 

встановлювати з урахуванням динаміки зміни їх рейтингів” [432]. За 

спостереженнями автора, “для регіональних радіостанцій зафіксувати своє 

місце в рейтингу найпопулярніших радіопроєктів за підсумками фахового 

дослідження на замовлення «Радіокомітету», принаймні на місцевому рівні, 

є важливою заявкою на участь у розподілі загальнодержавного рекламного 

бюджету у сфері радіомовлення... Регіональні мовники хочуть бути 

частиною цього процесу, проте важке фінансове становище більшості із 

них, що є результатом відсутності необхідного інтересу з боку 

рекламодавців, не дозволяє провести дослідження, яке могло б привабити 

інвесторів” [93, с. 249]. 

Про перспективність розвитку регіональних радіостанцій в умовах 

глокалізації говорять українські та зарубіжні дослідники, медіафахівці. 

Наприклад, у Німеччині ця тенденція вже зумовила посилення ролі місцевих 

станцій, медіагіганти в країні втрачають популярність, оскільки “слухач 

обирає в міру бажання бачити в радіо «близького друга», добре знайомого з 

його життям” [432]. Завдяки цьому, на думку М. Подвального, виконавчого 

директора регіональної радіостанції “Power Хит Радио” (“Power Хіт Радіо”, 

Росія), “регіональне радіо може заробляти в три рази більше від лідерів 

мережевого мовлення” [355]. Це можливо завдяки компактному проживанню 

аудиторії, вільним можливостям модерування ефірного часу, що надає змогу 

запропонувати клієнту оптимальну модель розміщення радіозвернень. Попри 

очевидні переваги, великі рекламодавці поки що тяжіють до співпраці з 

медіахолдингами, дисконтна програма для співробітництва з комерційними 

партнерами яких різноманітніша. 

За інформацією журналу “Your FM MaGazine”, наймасовішим 

замовником рекламних послуг на радіо в Україні є великий бізнес. Так, у 

2015 р. найбільшими рекламодавцями були компанії, що спеціалізуються на 

алкогольному виробництві, авто (автозаправні комплекси, автодилери), 

ритейлі (торговельні мережі), фармакології та нерухомості [460, с. 2–3]. 

У 2016 р. керівник digital-агентства “AdPro” Г. Жуковська обґрунтувала 
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перспективність розширення презентації в радіоефірі будівельного ритейлу 

[381]. Так і сталося, за рік “Детектор медіа” оприлюднив дані, згідно з якими 

будівельний бренд “Orbi Group” разом із виробником продуктів харчування 

“Королівський смак” та ювелірною компанією “Золотий вік” стали 

найбільшими фінансовими донорами українського рекламного радіоринку за 

три квартали 2017 р. [407].  

Динаміка розвитку ринку засвідчує, що перспектива поступу 

місцевого мовлення в Україні, принаймні в ефірному діапазоні, 

перебільшена. Між тим саме місцеві локальні проєкти в інших державах 

стають драйверами тектонічних змін медіасектору, адже часто ґрунтуються 

на нішевих форматах, зокрема радіоініціативах національних меншин 

(наприклад у Польщі створюють 14 радіопроєктів українською). Мережеве 

радіомовлення бюджетне, мобільне, сприйнятливе до потреб аудиторії та 

рекламодавця, як наслідок конкурентоспроможне, легше адаптується до 

роботи в різних умовах. При цьому в Україні інтернет не охоплює старшу 

радіоаудиторію, для неї традиційний радіоприймач досі є 

безальтернативним джерелом доступу до ефіру, а для рекламодавців 

відповідної категорії товарів та послуг – оптимальним майданчиком для 

комунікування зі своїм споживачем. В ефірних комерційних блоках у 

структурі зарубіжного українськомовного радіоконтенту слухачам 

найчастіше пропонують скористатися послугами (медичних клінік, 

автосалонів, салонів краси), які надають українці в місці локального 

проживання громади, там само анонсують події, влаштовані українцями, 

рекомендують посилкові сервіси для налагодження зручного 

транспортування товарів на Батьківщину (наприклад, інформування про 

роботу торговельно-посилкових організацій “Atlanticexpress”, “Meest 

Express” тощо). Інші звернення актуалізують придбання товарів щоденного 

споживання, зазвичай з українським колоритом. Як і в “українськомовному 

материковому радіо, ефірні радіопроєкти містять рекламне навантаження, 

адресоване слухачам у традиційній формі, інтернет-радіостанції вдаються 
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до новітніх форм позиціонування, утім адресовані вони, як правило, 

молодшим фінансово активним слухачам, про що можемо стверджувати, 

виходячи із переліку рекламованих товарів” [100, с. 129]. 

Подібно до материкових, рекламні повідомлення тут створюють 

українською мовою. Утім, на відміну від свідомого підходу українців у 

радіопрограмах, що лунають із різних кінців світу, мова рекламних 

повідомлень в Україні суворо регламентована законом. Так, у ст. 6. Закону 

України “Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»” від 

11.07.2003 закріплене мовне оформлення рекламних повідомлень на радіо: 

“Реклама розповсюджується на території України виключно українською 

мовою” [370]. Законодавець визначив необхідність дублювання українською 

іншомовних знаків для товарів і послуг, логотипів, які наводяться мовою 

оригіналу, зокрема російською.  

Крім використання маркетингових заходів із метою фінансового 

забезпечення власної діяльності та отримання прибутку, складником 

розвитку радіостанції є робота з її позаефірного просування, яку, на думку 

М. Подвального, варто здійснювати через: 

– “регулярну роботу зі зміцнення образу радіостанції у свідомості 

цільової аудиторії; 

– періодичні акції, приурочені до суспільних подій в житті цільової 

аудиторії; 

– масштабні щорічні PR-проєкти” [354]. 

Американський дослідник комерційного потенціалу інтернет-

радіомовлення Т. Тенні актуалізує нетипові для ефірного радіо способи 

заробітку. Зокрема, він обґрунтовує альтернативні способи позиціонування 

реклами в позаефірному сегменті роботи радіо, серед них інформаційна 

підтримка заходів, популяризація онлайн-продажів брендованих логотипом 

радіостанції чи наданих відомими людьми товарів. Мінімального прибутку 

при цьому вистачатиме на передплату хостингу, а додаткову вигоду можна 

спрямовувати на поточні витрати. Первинні витрати на утримання 
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віртуального торгового майданчика при довгостроковій роботі 

виправдаються. Серед інших інструментів заробітку мережевим 

майданчиком – проведення офіційних, розважальних, корпоративних, 

святкових заходів, їхній інформаційний супровід, трансляція окремим 

потоком на сайті замовника чи радіостанції. На постійній основі такі 

ініціативи можуть зацікавити політичні партії, дитячі, молодіжні 

розважальні заклади тощо [759, с. 14–18]. Для українськомовного радіо 

запропонований науковцем зі США інструментарій досить прогресивний, 

адже більшість радіостанції орієнтовані у своїй роботі на традиційні 

інструменти, лише в окремих випадках вдаються до новітніх інструментів 

рекламування. 

Маркетингову складову функціонування радіостанції в окремій 

публікації автором представлено “в аспекті як комерційних, так і 

некомерційних заходів, над реалізацією яких працює радіостанція. 

Формування образу мовника передбачає системну роботу з популяризації 

серед слухачів, зокрема за рахунок іміджевих проєктів через організацію 

фестивалів…, премій, які започаткувала радіостанція, участь, інформаційний 

супровід волонтерської діяльності, благодійних аукціонів” [60, с. 62–63] 

тощо. Інтерес до пропонованих лотів підвищуватиметься ще й через відмову 

виробника від їхнього тиражування, таким чином власник кожної одиниці 

відчуватиме свою значущість. 

Медіаменеджер М. Подвальний переконаний, що “просування 

радіостанції може бути маловитратним, якщо виявити винахідливість та 

ініціативу, воно може бути прибутковим, якщо бути наполегливим і 

переконливим. Але найголовніше, треба домогтися того, щоб просування 

було ефективним” [354]. Ефективність комерційних показників залежить від 

професійності розробки продуктивної маркетингової стратегії радіостанції та 

окреслення векторів акумулювання прибутків, що їх класифіковано на: 

– дохід від продажу ефірного часу (спонсорство, рекламні блоки, 

трансляції заходів, рекламних програм, ротація пісень на комерційній основі, 



222 

гостьовий маркетинг (часто в ефірі інформаційно-аналітичних радіостанцій) 

тощо); 

– фінансову допомогу власника; 

– вигоду від позаефірних проєктів (інформаційний супровід подієвого 

маркетингу, digital-реклама, онлайн-магазин, збутові акції тощо); 

– альтернативні методи акумулювання фінансових ресурсів (донейти 

від прихильників, співфінансування учасниками ініціативи, участь у 

грантових програмах, краудфандингових проєктах (“Спільнокошт” в Україні, 

“IndieGoGo”, “Kickstarter” тощо) у світі). 

На комбінування описаних ресурсів впливає форма власності 

радіооргаізації. У ст. 11 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” 

зазначено: “Структуру національного телебачення і радіомовлення України 

становлять: комунальні телерадіоорганізації, публічне акціонерне товариство 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», Державна 

телерадіокомпанія «Всесвітня служба “Українське телебачення і 

радіомовлення”»…, приватні (незалежно від способу розповсюдження 

програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до 

вимог законодавства” [375]. Власниками приватних, державних суспільних, 

громадських радіоініціатив мають право бути як приватні особи, так і 

підприємства. 

Більшість радіостанцій в Україні приватні, вони ж акумулюють основні 

прибутки рекламного ринку медіасектору. Громадські радіоініціативи, а 

також інтернет-проєкти змушені вступати в боротьбу за рекламодавця, 

змагаючись за увагу в перспективному для себе секторі. До прикладу, “La 

Femme.fm” презентує себе як унікальне мережеве радіо, створюване 

чоловіками для прекрасної половини людства [778]. Модератори своїм 

основним завданням вважають створити атмосферу ніжності та кохання. 

Львівська радіостанція “Радіо Сковорода” “бажає зайняти нішу «івент-

радіо», що висвітлює ті чи інші значущі події” [432], а столичне “Old 

Fashioned Radio” свою діяльність орієнтує на висвітлення інформації про 
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мистецтво та вишукане життя [779]. За концепцією проєкту, в ефірі не можна 

почути поп-музику, натомість більшість композицій у стилі рок, джаз та 

блюз.  

Попри інтенсивний поступ, жанрову й тематичну поліфонію, діяльність 

мережевих радіостанцій державою практично не регульована. Повна свобода 

творчого та виробничого процесу, елементарність заснування й дешевизна 

утримання цифрової платформи у віртуальному вимірі, безумовно, 

перспективна, проте має обмеження щодо трансляції у FM-діапазоні, 

оскільки “в країні катастрофічно не вистачає вільних радіочастот” [432]. На 

ситуацію позитивно вплине повсюдне запровадження мовлення в цифровому 

форматі, однак криза економіки в Україні, скромні фінансові можливості 

населення, а також протилежний досвід країн, які раніше працювали над 

упровадженням цифрового радіо, на тлі невпинного розширення зони 

покриттям швидкісним інтернетом робить її дорогою та ускладнює 

конкурентоспроможність. Виходячи з того, що “можливості FM-діапазону 

забезпечують якість, яку більшість слухачів вважають достатньою. особливо, 

в світлі потужного розвитку потокового мовлення через Інтернет, яке з 

поширенням мереж швидкісного широкосмугового доступу змете всіх 

конкурентів” [432], очільник радіостанції “Люкс FM” Р. Андрейко 

переконаний, що “виділення державних коштів на розвиток цифрового радіо 

є безглуздим” [432]. 

У секторі українськомовного некомерційного радіо широко 

представлені релігійні радіопроєкти. За спостереженнями автора, вони 

“функціонують, забезпечуючи слухачам різноманітний за формою і стилем 

медіаконтент, а адміністрації – широку аудиторію для розповсюдження 

релігійно маркованих повідомлень. Діяльність такої радіостанції 

фінансується за рахунок релігійної організації, на базі вона якої створюється, 

тому акцент на маркетинговий складник редакція не робить” [60, с. 65]. 

За протилежних умов оновлювалося створене О. Кривенком у 2002 р. та 

відновлене А. Куликовим, Л. Сакадою, Н. Соколенко й І. Славінською у 
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2013 р. “Громадське радіо”. Один із засновників ініціативи А. Куликов 

пізніше згадував, що, крім грантових програм, вдалих кампаній на 

краудфандингових платформах, учасникам ініціативи доводилося вкладати й 

власні кошти [432]. 

Незважаючи на некомерційну природу громадських мовників, це, на 

переконання дослідника медіаспільнот Ж. Фейрбарйна, не означає, що вони 

не можуть бути прибутковими, оскільки “в деяких місцях існує протистояння 

комерційних та громадських станцій. Втім це побоювання не 

підтверджується жодним прикладом того, що успішних громадських 

радіостанцій зумовив втрату прибутків комерційними мовниками” [602, 

с. 33]. Таким чином, громада, яка є безпосереднім замовником 

інформаційних послуг, є гарантом незалежності структури, визначає міру 

свободи редакційної політики, при цьому інвестори та меценати позбавлені 

важелів втручання в редакційний процес. Між тим дослідник феномену 

громадського радіо Республіки Малаві П. Магама з Великобританії 

констатує, що де-факто “більшість громадських радіостанцій залишаються 

бідними, а ті, які не є бідними, залежать від наявності спонсорованих 

програмам” [692, с. 32].  

Успішні радіоініціативи, які зможуть конкурувати на ринку для 

спільнот радіслухачів, стануть віртуальними осередками обміну думок між 

однодумцями, що їх Л. Манда вважає відновленими “слуховими клубами” 

(англ. Radio Listening Club) [675]. Дефініцію як синонім “фермерського 

форуму” широко вживають з 1960-х рр. Тоді в південній частині Африки 

сільські фермери збиралися перед дорогими, а тому не поширеними в 

будинках звичайних жителів радіоприймачами, щоб почути новини та 

обговорити їх у колі друзів. У цьому контексті П. Магама проводить паралелі 

з досвідом упровадження радіо в Канаді, пізніше – в Африці: від 1966 р. – 

в Малаві, у 1964–1965 рр. – в Гані (навчальні раіопрограми для дорослих), 

у 1977–1978 рр. – у Танзанії (просвітницькі радіоініціативи для запобігання 

насиллю над жінками) тощо [692, с. 38–39]. У конвергентному радіопросторі 
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трансформовані “слухові клуби” мають потенціал до акумулювання на своїх 

платформах активних радіоспільнот (ком’юніті) глобального українства. 

У різних державах українськомовні радіоініціативи, орієнтовані на 

об’єднання громади навколо спільних цінностей, актуального порядку 

денного, є локальними платформами збереження своєї національної 

ідентичності. 

Радіо в сучасному мультимедійному просторі “вийшло за межі 

традиційного приймача, а діаметрально протилежні прогнози фахівців щодо 

його перспектив беззаперечним залишають факт того, що радіо хвилює 

спеціалістів, отже, сегмент залишається конкурентним як із комерційного, 

так і смислового боку” [60, с. 67]. Економічна криза, що позначилася на 

наповненні рекламного ринку існуючих українських радіостанцій, 

ускладнила завоювання прихильності фінансових донорів для нових 

проєктів, у тому числі які зароджуються в мережі. І без того скоромний 

порівняно з розвинутими зарубіжними країнами бюджет реклами на радіо в 

Україні більшою частиною акумулюється національними мовниками, 

становище місцевих, регіональних станцій від цього ще більше 

ускладнюється, а прогнози його поступу справджуються лише в окремих 

областях (Чернігівська, Львівська), у медіапросторі яких представлені 

конкурентоспроможні місцеві радіостанції. 

Типові до світових, з одного боку глобалізаційні, а з іншого – тенденції 

до поступу місцевого радіомовлення як запоруки збереження національної 

ідентичності, популяризації автентичної культури, звичаєвості українства є 

свідченням далекоглядного підходу до інтеграції цілої нації не за 

територіальним, а глобальним національно орієнтованим принципом, 

розпорошеного по світу в попередні роки й нині українства. Посилення 

конкуренції серед місцевих мовників ускладнить вибір рекламодавцям, 

водночас стимулюватиме появу привабливих пропозицій до співробітництва, 

адже досі, на переконання медіаменеджера М. Лазебника, радіо є “найбільш 

недооціненим носієм реклами в Україні. Такий стан речей пов’язаний, у 
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першу чергу, з тим, що в Україні занадто занижені ціни на телевізійну 

рекламу, і рекламодавець активно йде в телевізор, обходячи стороною радіо” 

[432]. Разом з тим можливою перспективою актуалізації радіо на рекламному 

ринку головний спікер Всеукраїнської рекламної коаліції вважає 

перерозподіл уваги бізнесу між найпопулярнішими аудіовізуальними 

платформами – телебаченням і радіо. 

Мережеве радіомовлення, що його співробітник Асоціації приватного 

телебачення й радіо в Німеччині С. Артім’як вважає “гібридним” [432], 

у глобальному українськомовному сегменті за якістю контенту та його 

позиціонуванням, оформленням віртуальної платформи не поступається 

аналогічним проєктам в інших країнах. Імплементація інноваційних 

галузевих рекламних стратегій відбувається з акцентом на digital-рекламу, 

разом з тим не втрачають актуальності пряме рекламування та спонсорство. 

Глибока сегментація слухачів в інтернет-радіо надає змогу рекламодавцеві 

охоплювати виключно цільову аудиторію, а інструменти налаштування 

показу таргетингової реклами роблять рекламне позиціонування ще 

ефективнішим та ощадливішим. Дешевшим є й утримання віддаленої (з англ. 

remote – віддалений, дистанційний) редакції. У 2015 р. керівник мережевої 

платформи “Своё Radio”, яка тоді забезпечувала трансляцію понад півсотні 

аудіопотоків різних стилів, В. Глейзер констатував, що для роботи ініціативи 

“в місяць потрібно 25 тис. грн, на порталі працює 6  осіб” [381]. 

Реалізуючи подібні проєкти, кожний колектив напрацьовує унікальний 

комплекс маркетингових засобів, постійно його оновлює та урізноманітнює. 

Специфіка оформлення та позиціонування рекламного контенту в різних 

сегментах українськомовного радіо (ефірне, мережеве; національне, 

регіональне, зарубіжне) існує, проте спільною для них є орієнтація на новітні 

способи презентації контенту, чутливість до кон’юнктури ринку, увага до 

потреб замовника та співвіднесення їх з очікуваннями аудиторії. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [60; 66; 72; 93–94; 99–100; 112; 632]. 
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3.2. Трансформації радіомовлення у фокусі гарантування 

інформаційної безпеки України 

 

 

Звично розважальний, легкий для сприйняття, енергійний та драйвовий 

радіоефір в умовах військового конфлікту постав перед складною дилемою 

між власною традиційно позитивною природою та глибоко скривдженим 

духом громадської свідомості, тож керівництво кожної радіостанції шукало 

свій унікальний компроміс. У результаті одні прийняли рішення змістити 

традиційний акцент радіоефіру на догоду викликам сучасності, інші – стали 

ігнорувати теми, що йдуть урозріз із редакційними уявленням про 

безтурботність ефіру. Проте чим ближчою до зони розмежування є 

радіостанція, тим складніше уникати тем, які поліфонією лунають із вікна 

кожного автомобіля, квартири чи офісу. У ситуації перманентного стресу 

радіоприймач може стати як віддушиною, так і джерелом гарантування 

інформаційної безпеки, засобом спілкування та обміну думками. 

Автором проаналізовано зарубіжні праці з формування інформаційної 

політики та гарантування безпеки, утім, на його думку, “український приклад 

є цінним і для міжнародного середовища з огляду на широкий досвід 

протидії інформаційній загрозі з боку країни-агресора не лише у віртуальній 

інформаційній площині електронних медіа, а й в ідеологічному та ціннісному 

ґрунті” [64, с. 314–315]. Подібні роботи є актуальними як у вимірі 

глобальних процесів, так і в контексті усвідомлення місця українського 

порядку денного в них. 

На переконання В. Остроухова, М. Петрика, “засоби масової 

інформації функціонально найбільше підходять на роль інформаційної 

зброї” [334]. Українськомовне радіо як конкурентоспроможна глобальна 

медіаплатформа є важливим майданчиком для реалізації інформаційних 

стратегій у смислових війнах. Розширення покладених на нього опцій у 

мультиекранній журналістиці дієве в контексті “конструювання реальності 
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через контроль над порядком висвітлювання подій” [461, с. 155], 

гарантування інформаційної безпеки за гібридних загроз, які нависли над 

нею. Саме гібридна інформаційна війна актуалізувала введення в науковий 

обіг І. Хоменком поняття “превентивна деконструкція ідеологічного 

концепту”, мета якого полягає у “створенні методів захисту від медійної 

агресії, що випереджали б вірогідні дії супротивника” [502, с. 8]. 

Способи маніпулювання фактами в країнах, що розвиваються в аспекті 

кібербезпеки, виклали С. Аль Башхер Аль Моршида та Х. Тура. Автори 

доходять висновку, що у ХХІ ст. інформаційні інтервенції часто 

супроводжуються криміналом, не гребує агресор пересмикуванням 

історичних подій, підбуренням до тероризму, підготовкою та реалізацією 

злочинів проти людства, вбивствами [587, с. 40]. В умовах кібербезпеки 

стратегії протидії глобальним інформаційним загрозам розробляли 

В. Сталлінгс [753] та Д. Клементе [582], а С. Альфаваз на прикладі реалій 

Саудівської Аравії виклав принципи конструювання культури інформаційної 

безпеки як елементу протидії загрозам в інформаційній війні. У соціально-

технічному контексті автор обґрунтував потребу убезпечення від інтервенцій 

власної національної культурної парадигми, що має супроводжуватися 

глибинним пізнанням способів мислення, культури та традицій опонента для 

максимального передбачення його поведінки [546]. Про роботу журналістів в 

умовах військового конфлікту писали М. Гарсія Райя [615, с. 71–84], 

Д. Релжич [731, с. 12–16], Т. Аллен, Дж. Сітон [547] та ін. Адаптацію 

місцевих журналістів до зміни медіаландшафту та контролю над 

інформаційними потоками Криму, який з 2014 р. використовувала Росія, у 

своїй дисертації розкрила співробітниця Кембриджського університету 

(Англія) О. Зевелева [785]. Серед праць українських учених, які розкривають 

окремі аспекти інформаційної протидії ворожим інтервенціям, розвідки 

Н. Еляшевської [169, с. 165–169], М. Кондратюк [237, с. 108–113], Г. Корби 

[240, с. 252–260], В. Набруска [304], О. Пашніної [342, с. 72–76], 

Г. Почепцова [364], Л. Путькалець [378, с. 82–86], Г. Родик [414, с. 41–46], 
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Є. Соломіна [440, с. 68–72], В. Хімея [501, с. 127–132] та ін. Крізь призму 

світоглядного та ідентичнісного фактора інформаційні війни в мережевому 

просторі дослідила Ю. Половинчак [360, с. 195–266]. 

Для журналістів, які працюють у зоні конфлікту, методичне видання за 

авторства М. Буроменьского, Е. Білз та С. Штурхецького [27]. Їх “Словник 

нейтральної термінології” містить дефініції часто вживаних галузевих 

термінів, серед яких: “збройне протистояння”, “зона конфлікту”, “військовий 

конфлікт”, “гібридна війна”, “конфлікт на сході України” тощо [211]. 

Ґрунтовну працю, присвячену осмисленню теоретичних і практичних 

вимірів інформаційної безпеки України, яка, на думку автора, “спонукає до 

глибинного розуміння своєї національної людської сутності і утвердження 

української України” [259; 366, 0:21–0:28], презентовано В. Лизанчуком. 

За підсумками викладу історичних загроз дослідник наголошує на не вповні 

розкритому потенціалі українського радіомовлення в забезпеченні 

інформаційної безпеки України та акцентує на багатовимірності такої 

взаємодії [259]. 

Для українського медіапростору такі загрози не нові, утім саме 

агресія Росії та розв’язання відкритого військового протистояння 

актуалізувала потребу нарощування інструментів протидії інформаційним 

загрозам. Прийнятий у травні 2015 р. Указ Президента України “Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. 

«Про Стратегію національної безпеки України»” [373] визначає загрози 

безпеці інформаційних ресурсів та кібербезпеці. Масштабна інформаційна 

агресія проти України має успіх, зокрема, через фрагментарне 

усвідомлення можливих загроз, моральне старіння технічної бази, не 

спроможної убезпечити від вірусних атак, вразливих інформаційних 

систем тощо [373].  

У 2015 р. для запобігання цим та іншим небезпекам Інформаційно-

аналітичний центр Ради Національної безпеки і оборони України 

запропонував стратегію протидії ворожим інформаційним інтервенціям 
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східного сусіда. У викладі заступника керівника центру В. Полевого 

стратегія базувалася на: 

– “протидії поширенню неправдивої інформації; 

– роботі з контентом; 

– розвитку власної інформаційної інфраструктури; 

– реалізації т. зв. «стратегічних комунікацій» системи влади” [374]. 

Виклики, які актуалізувалися в інформаційному просторі України, у 

2014 р. Нацрада кваліфікувала як потребу в “зміцненні інформаційної 

безпеки країни” [199, с. 15], а вже за рік прозвітувала за результатами 

галузевого моніторингу щодо “недопущення розповсюдження інформаційного 

продукту, який містить заклики до насильницької зміни конституційного 

ладу країни, розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, мови 

ворожнечі тощо” [200, с. 5]. З того часу пильність державного апарату до 

діяльності із забезпечення національної інформаційної безпеки стала 

системною.  

У науковому дискурсі України інформаційну безпеку нині 

розглядають у політичному, економічному, культурному, духовному 

аспектах. На думку Л. Харченко та Н. Ліпкан, варто звернути увагу на 

загрози, що нависають над інформаційним суверенітетом держави [500]. В. 

Ярочкін та Т. Шевцова зміст поняття визначають через захист 

інформації [433, с. 24], при цьому А. Нашинець-Наумова, дослідниця 

законодавчого регулювання інформаційної безпеки, відзначає інші аспекти 

явища, які відображає у власному тлумаченні інформаційної безпеки як 

“сукупності життєво важливих умов функціонування суб’єктів (особи, 

суспільства, держави) в інформаційній сфері та суб’єктивних (правових, 

політичних, інформаційних, наукових, оперативно-розшукових) 

можливостей їх усвідомлення й контролю” [311, с. 10]. Науковець 

переконана, що за різних умов поняття визначає як законність та 

дотримання національних інтересів, так і захист індивідуального 

інформаційного простору тощо. Автор вважає дискутивним твердження, 
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висловлене в монографії А. Нашинець-Наумової, де національну свідомість 

українців названо такою, що перебуває на етапі становлення. Напроти, 

продемонстрована глобальним українством зріла громадянська позиція на 

етапі соціальних трансформацій у державницькому процесі беззаперечна, а 

ставлення громадськості до окремих проблем є визначальним. Осмислення 

теоретичної бази окресленого питання свідчить про відсутність 

універсального визначення терміна на тлі широкого його інструментарію та 

повсюдності вживання. У роботі національну інформаційну безпеку автор 

тлумачить як “захист національного соціально-комунікаційного простору на 

внутрішньому та зовнішньому рівні в контексті використання 

конвергентних інформаційних технологій в аспекті персональної, 

корпоративної чи державної комунікації із метою відображення у 

відкритому доступі об’єктивної реальності” [64, с. 319]. 

Інформаційна безпека держави можлива лише за умов комплексного 

підходу до її забезпечення як усередині країни, так і на міжнародному рівні 

(рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Виміри інформаційної безпеки України [64, с. 320] 
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Інформаційна стратегія країни, втягнутої у військове протистояння, 

зазнає змін, трансформується й система її забезпечення. На внутрішньому 

рівні, крім протидії інформаційним загрозам, діяльність у цьому напрямі 

включає захист інформаційного мікроклімату, комплекс заходів із 

контрпропаганди, співмірне реагування на ворожі інформаційні інтервенції 

країни агресора. Роль радіомовлення на цьому етапі в забезпеченні 

громадськості об’єктивною актуальною інформацією, ініціюванні 

суспільного діалогу, забезпеченні плюралізму думок та популяризації 

українського медіаконтенту. У зовнішньому вимірі робота над продукування 

інформаційної безпеки України передбачає запобігання організованим 

агресором інформаційним “вкидам”, обумовлення інформаційної присутності 

українського питання в міжнародному порядку денному. Паралельно до цих 

процесів постійно відбувається формування бренду країни, міру стихійності 

якого можна контролювати, зокрема, за допомогою створення сталих 

позитивних асоціацій із державою, організації нею інформаційних приводів, 

набуття суб’єктності в глобальному світі (рис. 3.3). 

Співробітниці Центру з досліджень безпеки в Цюріху (Швейцарія) 

М. Безнер та П. Робін вбачають загрози, які стоять перед Україною у вимірі 

інформаційної та кібернетичної агресії, у політичній, соціальній, 

економічній, сфері технологій та міжнародних відносин [555, с. 9–14]. Вони 

переконані, що максимально ефективна протидія ворожим інтервенціям 

повинна передбачати інформування населення про використовувані проти 

них пропагандистські технології, поширення контрзаходів, локалізацію 

зарубіжного програмного забезпечення (зокрема соціальних мереж і 

месенджерів, доступ до російського сегмента яких у 2017 р. в Україні 

заблоковано), вивчення настроїв, які знаходять відгук у суспільстві, 

запобігання вірусним атакам на державний, фінансовий сектор, а також 

персональні файли (у тому числі завдяки дослідженню активності ворога), 

забезпечення відкритості, налагодження співпраці з громадськістю [555, 

с. 9–15]. 
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Зокрема, Ю. Горбань переконаний, що дії агресора полягають у 

“дезінформуванні та маніпулюванні, пропаганді, диверсифікації громадської 

думки, психологічному та психотропному тиску та поширенні чуток” [124, 

с. 138] тощо. Потенціал радіомовлення в протистоянні ворожій пропаганді 

досліджено, виходячи з тисячолітньої історії школи воєнної філософії Китаю. 

Осмислене І. Панаріним тлумачення китайською філософією структури 

інформаційної агресії передбачає:  

– “теоретичне залякування; 

– протистояння інформаційних потенціалів; 

– конкуренцію інформаційних стратегій; 

– підвищення інформатизації військ (штучний інтелект); 

– економічну інформаційну агресію; 

– культурну інформаційну агресію; 

– інформаційну війну умів” [цит. за 339]. 

Накладення цих характеристик на площину радіопростору дає 

можливість засвідчити, що дезорієнтація, випробування методик 

інформаційної протидії в українськомовному радіо дисонує з масованістю 

агресивної російської пропаганди. На думку В. Хомахи, висловлену в ефірі 

радіо “Ера FM”, “Росія веде проти нас інформаційну війну. Україна зараз 

«відгавкується». Тобто вона не веде ніякої виразної політики” [35] 

(продовження цитати в Додатку З, табл. З.1, ряд. 2). 

Автор констатує, що “робота в умовах постійної інформаційної агресії 

трансформувала українськомовний радіопростір, який традиційно 

користується довірою серед населення, а рейтингові опитування, проведені 

впливовими міжнародними організаціями з року в рік демонструють 

незмінно високий рівень довіри до нього” [64, с. 322–323]. Так, В. Торяник 

оперує даними, згідно з якими в Україні, в “2012 р. у середньому 

телебаченню довіряли 53% жителів, радіо – 61%, пресі – 45%” [461, с. 154]. 

Пізніше Європейська мовна спілка оприлюднила дані, за якими у 2017 р. 

“довіра до ТБ, радіо, преси зростає, до онлайн знижується” [188]. 
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Соціальний інститут радіо, який незмінно користується високою 

довірою в слухачів, безпосередньо впливає на налагодження інформаційної 

протидії, наприклад зі спростування фейків. Так, на “Радіо Свобода” в 

рубриці “Інформаційна війна” викривають продуковану російськими медіа 

пропаганду та дезінформацію, що стосується як зарубіжних країн, так і 

України [213]. Однак, як не дивно, навіть у радіопросторі Росії інколи 

лунають альтернативні думки, хоча висловлюють їх на підтвердження 

власних маніпулятивних суджень. До таких зараховано висловлене 

заступником декана факультету міжнародної економіки та світової політики 

Вищої школи економіки Росії А. Суздальцевим у програмі “Особое мнение” 

(“Радио Росии”, Росія) судження. Так, 4 червня 2015 р. в інтерв’ю І. Гмизі 

гість студії констатував: “Армія українська змінилася, змінюється вона дуже 

швидко. Звичайно, є певні речі анекдотичні. Показують, що приїхали 

американці, вони українських військовослужбовців тренують тощо. Але я 

скажу так, що це слов’янська армія, нічого дурня валяти, і тренувати 

нащадків тих, хто брав Берлін, смішно. Тобто українці – нормальні хлопці, 

вони можуть воювати” [118]. Його точку зору поділяє О. Лихоносов, доцент 

кафедри військової академії генштабу Росії: “Хто міг подумати, що дуже 

багато людей в Україні, можливо, більше ніж половина, говорять, що росіяни 

їм не брати” [56]. 

Утім не лише зовнішній ворог наражає на небезпеку інформаційний 

простір України. На думку автора, “у процесі кристалізації оптимального 

вирішення внутрішніх суспільно важливих проблем радіомовлення 

демонструє поліфонізм можливостей та нестандартні підходи завдяки 

впровадженню сучасних інноваційних технологій. Зокрема, вихід на 

глобальний інформаційний ринок впливових на міжнародній арені 

українських радіостанцій стане ефективним складником активної протидії 

інформаційній агресії проти нашої держави” [64, с. 331]. Між тим, автор 

констатує, що досі функцію “захисника інформаційних інтересів України у 

сфері радіо на міжнародній арені виконують українські редакції зарубіжних 
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радіостанцій, у місцях компактного проживання активної громади українців 

ініціатива належить місцевим радіопроєктам” [64, с. 331]. Всесвітня служба 

радіомовлення України в цьому контексті весь свій інформаційний потенціал 

поки що не виявила. 

Популяризація конкурентоспроможних ініціатив в ефірі рейтингових 

українських радіостанцій, а також продукування на материковому 

медіаландшафті спеціальних ініціатив проєктів воєнної тематики зумовлює 

зниження соціальної напруги в суспільстві, актуалізує серед населення 

соціальні ініціативи, стимулює волонтерський рух. В Україні радіо набуває 

характеристик дискусійної платформи, перспективної для налагодження 

суспільного консенсусу, тому, на переконання Е. Гаррісона, журналіста 

видання “The Guardian”, “коли ВВС каже, що його критикують з обох сторін 

конфліктів, у компанії розуміють, що вони роблять щось правильно” [628]. 

Сповільнювальним чинником для утвердження конкурентоспроможного 

українського радіомовлення є фрагментарна імплементація стратегій 

інноваційних інформаційних систем, зокрема в аспекті позиціонування 

радіоконтенту, доступу до відтворення, посилення комунікативного 

потенціалу радіо, усвідомлення його як платформи, сприйнятливої до 

впровадження інструментів конвергенції й смислової трансформації 

суспільної думки, що продемонстровано в Додатку З, табл. З.2. 

Силу впливу радіо на громадську думку промовисто ілюструють 

факти оперативного заволодіння та безальтернативного контролю за 

місцевими мовниками на територіях, що їх захоплювали у 2014 р. члени 

незаконних військових формувань у Донецькій, Луганській областях та в 

Криму. Від 1917 р., коли більшовики націлювалися на захоплення засобів 

зв’язку й комунікації, пізніше впроваджували жорстку цензуру, забороняли 

українські медіа та утискали свободу слова, концептуальних змін технології 

не зазнали. Не визнаний Україною керівник АР Крим С. Аксьонов після 

приходу до влади наказав зупинити мовлення українських медіа на всьому 

півострові. Цьому передувало поширення чуток про те, що радіостанції в 
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північних районах адміністративної одиниці подекуди транслювали 

“політично неблагонадійні” (дефініція, притаманна тоталітарним режимам) 

програми. УНІАН опублікувало висловлювання С. Аксьонова: “Українські 

ЗМІ зачистити як клас. Щоб я навіть не чув, що хтось у Криму слухає ці 

передачі незрозумілі. Вже краще нехай «Спокойной ночи, малыши» 

дивляться” [205]. Пізніше Д. Полянський, так званий Міністр внутрішньої 

політики, інформації та зв’язку підконтрольного Росії уряду Криму, заявив: 

“Офіційно жодні українські ЗМІ на території Криму не мовлять” [205]. 

Як наслідок, у ХХІ ст., як і десятиліттями до того, провідним засобом 

доступу до альтернативної інформації для людей, які вдумливо намагаються 

зрозуміти поточні суспільно-політичні події, свідками яких вони є, 

залишаються радіостанції, зокрема доступний на довгих та середніх хвилях 

“Голос Америки”.  

Подібна ситуація в Донецькій та Луганській областях. Українські 

військові на лінії розмежування нарікають на гострий “інформаційний 

голод”, тому що доступ до російських медіа вони мають постійно, а до 

українських – не завжди. Головний лікар Львівської обласної клінічної 

лікарні, волонтер М. Гичка констатує: “...якщо при проведенні бойових дій 

ми з ворогом маємо відносний паритет, навіть перемагаємо, то інформаційну 

війну як програвали, так і програємо” [115]. 

Проблеми інформаційного забезпечення захисники України подекуди 

також намагаються вирішити власноруч. Для цього, на думку військових, 

колективну думку яких у своєму сюжеті представив А. Цаплієнко, “можна 

використати найвищі споруди як ретранслятори. Таких на підконтрольній 

Україні території Донеччини чимало” [507, хв. 6:26–6:36]. Контент збиралися 

створювати також самі. Так, у 2016 р. армійці навіть організували локальну 

радіостанцію, засновником та контент-менеджером якої став військовий  

14-ї бригади в Мар’їнці. Винахідник-радіолюбитель на позивний “Рейв” 

сконструював передавач із доступного обладнання, ефір заповнив музичним 

контентом, понад половина якого – українськомовний. Більше того, чоловік 
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переконував, що “може відновити і трансляцію українського радіо та 

телебачення. Єдина умова – підсилювальна апаратура” [46]. 

Такі історії, на думку автора, “є наслідком відсутності системного 

підходу до вирішення проблеми інформаційного голоду в українському 

радіомовленні для людей, які волею долі опинилися на лінії військового 

конфлікту, де життя не припиняється, а докорінно змінюється” [103, с. 46]. 

Мілітаристська тематика в ефірі традиційно розважального медіаканалу, 

яким вважають слухачі радіо, представлена несистемно, проте пропоновані 

проєкти різнопланові та цікаві. Проведений моніторинг 246 радіостанцій, 

контент в ефірі яких представлено українською (у тому числі 203 

українських регіональних та національних радіостанцій, 29 сателітарних, 

9 – радіоініціатив української еміграції у світі та 5 – інтернет-радіостанцій) 

дав можливість підтвердити присутність галузевих радіопроєктів в ефірі 

47 з них, що засвідчено в Додатку К та на рис. 3.4. 

. 

 

 

Рис. 3.4. Відношення кількості програм на воєнну тематику до загальної 

кількості проаналізованих радіостанцій [103, с. 46] 

 

Попри, здавалося б, незначну кількість радіопрограм цієї тематики, 

варто зауважити, що до 2014 р. їхня було одиниці, створювали їх здебільшого 

на державних платформах, а в ефірі лише побіжно розглядали існуючі в 

галузі проблеми, зазвичай послуговуючись формально-компліментарною 
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лексикою. Цікаві для усвідомлення місця цих радіопрограм у загальній 

структурі українського радіомовлення порівняльні дані за різними 

тематичними блоками подано на рис. 3.5.  

 

 

 

Рис. 3.5. Порівняння кількості радіопрограм різної тематики  

в українськомовному радіо [103, с. 47] 

 

Тематичний діапазон радіопрограм мілітаристської тематики досить 

широкий, тому структура та жанрова поліфонія контенту також 

відрізняються. Від стереотипізованих коротких повідомлень із місць 

зіткнення в українській радіожурналістиці перейшли до пізнавальних та 

розважальних проєктів, здатних зацікавити широку аудиторію. Розважальний 

сегмент радіопрограм для військовослужбовців, раніше не використовуваний 

українськими радіостанціями, знаходить свого слухача не лише вдома, а й в 

окопі чи під час відновлення після повернення з місця бойових дій. 

Унікальним у розважальному сегменті українського радіопростору є 

аудіопотік “Пісні АТО” на сайті мережевої платформи “Своё Radio”. 

Плейлист сформовано з композицій, переважно авторства учасників 

військового протистояння, волонтерів, а також популярних в Україні 

музикантів, які, зокрема, відзначилися соціальними ініціативами на 

підтримку бійців. Музичний контент у мережі відтворюється зі збереженням 

гострої, інколи з використанням абсцентної лексики автора, яка для ефірних 

радіостанцій є неприйнятною. За словами модераторів, ініціатива створена з 
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метою моральної підтримки військовослужбовців, їхніх родин, привертання 

уваги до волонтерського руху. У блоці коментарів слухачі передають вітання 

знайомим у зону ООС, обмінюються спогадами, передають вітання родичам, 

замовляють пісні та рекомендують включити до списку відтворення нові 

композиції. 

Іншим прикладом реалізації розважального потенціалу радіопрограм 

воєнної тематики є “Бойовий привіт” на “Radio Roks”. Програма привітань 

виходить в ефір цієї радіостанції п’ять разів щодобово та передає “бойові 

вітання бійцям української армії, які б’ються за мир на сході нашої країни” 

[19]. Крім того, у програмі озвучують листи військовослужбовців. 

Соціально-психологічні ініціативи в українськомовному радіо мають 

на меті привернути увагу до волонтерської діяльності, спрямовані на 

організацію допомоги цивільним українцям чи потерпілим військовим. 

Подібні проєкти мотивують аудиторію, зосереджують увагу на проблемах 

армії, актуалізують гострі суспільні потреби, акцентують на соціальних 

питаннях, крім того, вони орієнтовані на спілкування та обговорення 

актуальних дискусійних тем. В ефірі інформаційно-аналітичного 

радіопроєкту “Волонтери” (Перший канал ПАТ НСТУ “Центральна дирекція 

“Українське радіо”) слухачів інформують про існуючі волонтерські 

ініціативи та їхні проєкти, знайомлять з окремими представниками руху, 

організовують збір допомоги окремим бійцям. Мають слово в програмі й 

жертводавці, як приклад когорти небайдужих громадян та свідчення того, що 

посильний внесок окремої людини може врятувати життя. В ефірі 

радіостанції “Луцьк” (Філія ПАТ “НСТУ” “Волинська регіональна дирекція”) 

є проєкт “«Принцип домінанти»: Госпітальні округи”, де слухачам 

розповідають, якими в Україні стануть госпітальні округи, про проблеми 

їхнього створення та забезпечення діяльності. Програма “З перших уст” в 

ефірі радіостанції “Карпати FM” (Філія ПАТ “НСТУ” “Івано-Франківська 

регіональна дирекція”) галичанам пропонує інформацію про місцевий 

волонтерський рух, координує їхню роботу в аспекті допомоги 
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постраждалим в ООС, висвітлює діяльність Івано-Франківського обласного 

центру соціально-психологічної реабілітації. 

Відносно часто такі програми в українськомовному сегменті 

створюють на культурно-мистецьку тематику. До таких належать “Героям – 

слава!” та “Антологія” на радіо “Карпати FM” (Філія ПАТ “НСТУ” “Івано-

Франківська регіональна дирекція”), “Мистецтво і війна” в ефірі радіоканалу 

“Культура” (ПАТ НСТУ “Центральна дирекція “Українське радіо”), 

“Мистецтво на війні” в програмній сітці “Радіо Свобода”. До уваги слухачів 

тут розмова з митцями, науковцями, працівниками сфери культури на теми, 

дотичні до волонтерського руху, соціального забезпечення солдатів на війні 

та після повернення з неї, увага до проблем тимчасово переміщених осіб, 

теми війни в творчості тощо. Як зазначають у таких програмах, їхньою 

метою є нівелювання байдужості серед населення й демонстрація вдалих 

прикладів соціальної ініціативи окремих українців чи волонтерських груп із 

метою зменшення кількості “диванних маршалів”. 

Тематична поліфонія патріотичних радіопрограм в аспекті військової 

тематики залежить від поточної військово-політичної ситуації в державі. До 

таких в українськомовному радіо належать “Українські герої” на 

“Громадському радіо”, “Вільні” на радіо “Таврія” (Філія ПАТ “НСТУ” 

“Херсонська регіональна дирекція “Скіфія”), “Захисники Вітчизни” на радіо 

“Сівер-Центр” (Філія ПАТ “НСТУ” “Чернігівська регіональна дирекція”), 

“Герої України” в ефірі радіо “Дніпро” (Філія ПАТ “НСТУ” 

“Дніпропетровська регіональна дирекція”), “Силою духу ламаймо кайдани” 

на львівській радіостанції “Незалежність”, у запорізькому радіопросторі 

проєкти “Пульс Дня. Небесна Сотня” (“Радіо Три”), “Рубежі слави” (Радіо 

“Запоріжжя FM”, Філія ПАТ “НСТУ” “Запорізька регіональна дирекція”). 

Особливу увагу в радіопрограмах такого спрямування звертають на 

патріотичне виховання молоді, зокрема розповідаючи про долю окремих 

воїнів, їхні звитяги в різних військових протистояннях, як в історичному 

вимірі, так і нині (Додаток И). 
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Крізь призму історичних проєктів воєнна тематика презентована 

радіослухачам українськомовних радіопрограм часто в ефірі приурочених до 

визначних дат чи річниць подій. Серед них в ефірі Філії ПАТ “НСТУ” 

“Харківська регіональна дирекція”) науково-просвітня програма “Ми того 

варті”. Аудиторії розповідають про долю окремих воїнів, котрі віддали своє 

життя за Україну на різних етапах історії, а також харків’ян, які борються за 

її незалежність нині. До річниць визволення українських міст від загарбників 

в українськомовному радіопросторі представлено спеціальні проєкти, як-то: 

“До 70 річчя визволення Охтирки” (радіо “Охтирка”, Сумська обл.) чи “На 

благо громади” (Радіо “Лтава” Філії ПАТ “НСТУ” “Полтавська регіональна 

дирекція «Лтава»”). До тематики життя дітей на війні звертаються у 

програмах “Життєві історії” та “Озирнутись у сльозах” на радіо “Луцьк” 

(Філія ПАТ “НСТУ” “Волинська регіональна дирекція”) (Додаток И). 

Щогодинні інформаційні блоки в ефірі українських материкових 

радіостанцій, розширені аналітикою підсумкові програми, продуковані 

громадами українців у різних країнах систематично, містять інформаційні 

зведення про воєнну ситуацію в Донецькій та Луганській областях. 

Інформаційно-аналітичні проєкти “Військовий щоденник” (“Вінтера”, Філія 

ПАТ “НСТУ” “Вінницька регіональна дирекція”), “Донбас-UA”, “Герої”, 

“Наша армія”, “Окупація” (ПАТ НСТУ “Центральна дирекція “Українське 

радіо”), “З перших уст” (“Карпати FM” (Філія ПАТ “НСТУ” “Івано-

Франківська регіональна дирекція”)), “Ми разом”, “Донбас. Реалії”, “Ваша 

свобода” (“Радіо Свобода”) є типовими прикладами програм такого 

спрямування. Представлений на радіо “Ера FM” радіофільм “Третя лінія” 

підготовлено за підсумками поїздки журналіста до зони проведення ООС. 

Спілкування журналіста із членами 79-ї окремої аеромобільної бригади та 

бійцями батальйону “Полтава” завдяки широким цитуванням прямої мови 

героїв наближує слухача до реалій життя в умовах війни, стимулює ефект 

присутності. На переконання автора, “такі програми намагаються осмислити 

комплекс явищ, що мають місце у військовому житті нашої держави за день, 
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тиждень, дають огляд подій довкола Донбасу, вимушених переселенців, 

перебіг ООС на сході України, українських громадян, які залишилися в 

контрольованих терористами районах Донеччини та Луганщини” [103, с. 48]. 

Аналіз змістового потенціалу радіопрограм, присвячених 

мілітаристській дійсності України, демонструє, що в інформаційній площині 

війна об’єднала країну та українців усього світу, на різних його кінцях з 

однаковою інтенсивністю в радіоефірах намагаються осмислити, донести до 

якомога ширшої когорти слухачів масштаби загрози, протидіяти ворожим 

інформаційним інтервенціям тощо. Відмінний інтерес до міліарної тематики 

спостерігається в радіостанцій різної форми власності. Проведений автором 

аналіз контенту радіостанцій засвідчив низький рівень уваги до цієї 

проблематики комерційних радіостанцій на противагу високому в 

суспільному мовленні (рис. 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.6. Кількісне зіставлення радіопрограм воєнної тематики в ефірі 

українськомовних радіостанцій різних форм власності (2016 р.) [103, с. 49] 

 

Попри кількісну перевагу комерційних приватних радіостанцій в 

Україні, їхня увага до воєнної тематики, а також питань забезпечення 

інформаційної безпеки держави на недостатньому рівні. “Винятком… 

є розмовні радіостанції, наприклад радіо «Ера FM» (пізніше “Радіо НВ”. – 

Авт.), де не лише проєкти присвячені аналізованій проблематиці, а й окремі 

випуски інших передач не оминають тему воєнного конфлікту на сході 
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України та анексії Криму” [103, с. 49]. Приватні радіостанції розважального 

спрямування звертаються до мілітаристської тематики рідко, на противагу 

цьому в ефірі регіональних філій Національного суспільного мовника такі 

проєкти не рідкість, окремі навіть мають багаторічну історію. 

Особливе місце в структурі національного радіопростору належить 

державній військовій радіостанції “Армія FM”. Від 1992 р., коли було 

створено державну телерадіокомпанію Міністерства оборони України “Бриз” 

(після анексії Криму її переміщено до Одеси, однак мовлення відновила 

тільки телестудія), це перша радіостанція, яка виходить з інформаційних 

потреб військових, дослухається до їхніх голосів та акумулює новинний, 

актуальний розважальний контент для всіх, кого турбує воєнна тематика. 

Створена 1 березня 2016 р. радіостанція “Армія FM” у прикордонних до зони 

розмежування населених пунктах стала альтернативною до ворожих ресурсів 

платформою із чіткою об’єктивною проукраїнською позицією. Для 

забезпечення повноцінного функціонування державною радіостанцією 

залучено кошти благодійної організації “Spirit of America” (США) [451]. 

Добове колесо музично-інформаційної (за визначенням самих 

співробітників) радіостанції містить розмовні блоки та музичний контент – 

половина пісень у виконанні українських музикантів, також до уваги 

слухачів зарубіжний музичний контент, здебільшого у форматі рок. Тематика 

програм досить різноманітна, це переважно діалоги ведучого із запрошеними 

до студії. Опис програм, який дає комплексне уявлення про діяльність 

радіоорганізації із зазначенням ведучих, часу та періодичності трансляції, 

подано в Додаток З, табл. З.3.  

Від початку конфлікту в зоні ООС інформаційне забезпечення 

військовослужбовців потребувало посилення. В умовах, коли приватні 

мовники нехтували таким програмами, суспільні, державні, комунальні 

радіостанції стали флагманами з поширення об’єктивної інформації на схід 

України. “Інформаційний вакуум, на який скаржилися українці бійці, міг 

бути оглушливішим, ніж залпи військової техніки, адже жертвами ворожої 
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пропаганди ставали як мирні жителі, так і військові, які несли службу на 

передовій” [634, с. 70]. Тривалість військового конфлікту, а також 

інформаційний супровід відповідних подій у медіа продукує нові форми 

радіоініціатив, створено спеціалізовані радіостанції, орієнтовані на чітко 

визначений сегмент аудиторії, успішним прикладом в Україні є радіо “Армія 

FM”. На думку автора, “у перспективі такі майданчики стануть місцем збору 

слухачів, об’єднаних спільними проблемами, історіями із життя, зрозуміти й 

почути які зможуть люди, що опинилися в таких життєвих ситуаціях. І коли 

на нашу землю прийде довгоочікуваний мир, ці радіостанції стануть 

осередками, які об’єднають навколо себе небайдужу патріотичну 

громадськість” [634, с. 70]. 

Окремим сегментом інформаційної протидії ворожим атакам на 

український медіапростір є українськомовне радіо у світовому вимірі. В ефірі 

радіостанцій десятків країн, а завдяки можливостям мережі – в усьому світі, 

як і в попередні роки, триває щоденна боротьба за збереження національної 

ідентичності. Територіально віддалені від подій у державі українці 

залишаються близькими до неї завдяки новітнім медіа. Робота над 

убезпеченням інформаційного медіапростору української громади різних 

країн є важливим складником щоденного радіомовлення на місцях. 

Безпека інформаційного поля українськомовного радіопростору на 

міжнародній арені зазнає впливу на рівні історії (через сумнів у достовірності 

чи значенні історичних фактів, неоднозначне трактування подій чи постатей) 

і сучасності (конфлікт на сході України, загострення відносин із країнами-

сусідами, партнерами через дипломатичні розбіжності). І якщо знання історії, 

усвідомлення історичних паралелей надають змогу українцям зберігати 

власне коріння, формувати україноцентричні націєтворчі смисли, 

співвідносити себе із суверенним народом та плекати національну 

ідентичність, будучи відірваним від Батьківщини, то військовий конфлікт дає 

можливість долучитися до творення історії, свідками якої вони є. 

Беззаперечно важливим попри територіальну віддаленість, є принцип 
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наближення інтересів через радіопрограми для кожного українця. Благодійні 

ініціативи, активна волонтерська робота, створення актуальних 

інформаційних приводів, які забезпечать передумови для введення в 

інформаційне поле різних країн тематики України та привертання уваги до її 

проблем, забезпечення підтримки на місцях, а також поточні питання 

внутрішнього життя громади, культурні обміни, щоденні соціальні виклики – 

таке проблемно-тематичне поле сучасних годин українськомовного радіо в 

різних країнах.  

Розвиваючись в умовах однієї держави та спираючись на проблемно-

тематичне поле іншої, мультикультурні радіопроєкти вдало поєднують 

традиції радіомовлення одразу двох країн, однак, за наявності схожих засад 

діяльності, мають і відмінності від традиційних материкових. Зокрема, 

проаналізований комплекс радіо ефірів, створюваних українцями по всьому 

світу, дав можливість визначити їхні підходи до формування оптимального 

образу України під час ведення інформаційної війни: 

– радіопрограми, які створюють за межами України, меншою мірою 

підлягають ворожому пропагандистському впливу (територіально віддалені, 

відокремлені від внутрішньої інформаційної кон’юнктури); 

– орієнтація на офіційні державні медіаресурси як безальтернативні 

джерела для отримання інформації про події в Україні. Унаслідок цього 

повідомлення може виглядати однобоко, компліментарно; 

– формування ідеального (часто конструйованого в уяві) образу 

України (стражденної, несправедливо критикованої тощо) як держави, якою 

її хочуть бачити громадяни (заможною, успішною, з багатою природою, 

Батьківщиною, куди хотілося б повертатися). Особливої образності 

набувають такі картини в уяві українців, які народилися за кордоном, ніколи 

не жили в Україні та знають про неї з розповідей старших родичів; 

– програми, не позбавлені суб’єктивних оціночних суджень, навіть в 

інформаційних передачах, що, втім, дивним чином органічно 

сприймається; 
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– орієнтовані на допомогу Батьківщині через відкриття 

“інформаційного фронту” поза її межами (ініціювання інформаційних 

приводів для міжнародних медіа, відзначання національних свят чи 

пам’ятних дат усередині громади тощо), волонтерську діяльність (організація 

конкретних ініціатив із донесення політики держави на міжнародній арені, 

започаткування акцій із допомоги війську та постраждалим у військовому 

конфлікті); 

– нагромадження програм на мілітаристську тематику з роками 

спричинило звикання до неї в інформаційному просторі. Пік згадувань про 

військову агресію припадає на 2014 – початок 2015 р., далі їх кількість 

зменшувалася. Винятком стають щорічні пам’ятні дати (окупація Криму, 

вбивства на Майдані, Іловайський котел тощо) або надзвичайні події 

(ескалація ситуації в зоні проведення ООС, візити високопосадовців) 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Підходи до формування оптимального образу України під час ведення 

інформаційної війни в ефірі українськомовних радіопрограм 

Характеристика 
Материкові 

українськомовні 
радіостанції 

Українські 
редакції 

зарубіжних 
радіостанцій 

Українськомовні 
години в ефірі 

зарубіжних 
радіостанцій 

Вплив ворожої пропаганди 1 0 0 
Переважання офіційних 
державних джерел у 
поданні інформації 

0 0 1 

Формування ідеалізованого 
образу України 

0 0 1 

Суб’єктивність у поданні 
інформації ведучими 

0 0 1 

Заохочення до 
волонтерства, допомоги 

1 0 1 

Звикання до війни 1 1 1 
 

Вплив ворожої пропаганди прослідковується на рівні національного 

радіомовлення через “інформаційні вкиди”, кон’юнктуру внутрішнього 

медіапростору, архітектуру власності і, як наслідок, редакційну політику 
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радіоорганізації. Українськомовні проєкти в ефірі зарубіжних радіостанцій 

чи контент спеціалізованих українськомовних радіостанцій у всьому світі 

убезпечений від надмірного інформаційного впливу з боку агресора, адже 

структура власності та засади роботи радіостанції стимулюють журналістів 

відповідати високим професійним стандартам, а розвинений конкурентний 

ринок задає норми якості контенту. Зазвичай активна українська громада 

одностайна в тлумаченні внутрішніх подій, не актуальні тут і спекулятивні 

питання вільного вживання російської чи будь-якої іншої мови. 

Послуговування двома чи більше мовами в одній програмі, як-то “T-Live” в 

ефірі радіостанції “Imiradio” (Польща), де говорять українською, російською 

й польською, “The Zabava Program” (“Забава”) в ефірі радіостанції 

“840 CFCW” (Канада) українською та англійською, “Le Temps Ukrainien” 

(“Український час”) на радіо “CFMB 1280 AM Radio Montreal” (Канада) 

українською, англійською та французькою, не робить їх менш 

україноцентричними, а контент менш цінним. 

Часто протилежні тенденції до орієнтації журналістів на отримання 

інформації з офіційних державних джерел без надання альтернативного 

бачення чи критичних суджень громадськості призводить до спрощення 

структури радіопрограми, водночас позбавляючи слухачів можливості 

побачити проблему з різних боків. У випуску програми “Ukrainian 

Educational and Cultural Center” (“Український освітній та культурний центр”) 

в ефірі радіо “WWDB-AM 860” (США) 25 листопада 2017 р. йдеться про те, 

що, “за даними Віце-прем’єр-міністра П. Розенко, перше півріччя 2017 р. 

показало нам, що середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% 

середньомісячної зарплати чоловіків. Безумовно, ми бачимо певне 

покращення ситуації порівняно з попередніми роками, коли цей відсоток 

становив 70%” [773]. Далі слухачам повідомляють: “За даними Кабінету 

Міністрів, в Україні зросла кількість людей, які отримують зарплату більшу, 

ніж мінімальну. У грудні 2016 р. частка людей, яким було нараховано 

зарплату менше 3200 становила понад 40% Нині це тільки 20” [773]. Фактаж, 
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який у програмі спирається виключно на дані офіційних органів, не 

піддається сумніву, критиці чи аналізу українськими експертами в ефірі. 

Отже, оптимальна картина реальності в ефірі таких радіопрограм стає 

ідеальною.  

В ефірі українськомовних радіопрограм зарубіжних радіостанцій 

відчувається тяжіння до формування ідеального образу України. Це 

вважаємо проявом потужного духу патріотизму, де, незважаючи на тематику, 

формат радіопрограми, підібраний контент та запрошених гостей, незмінно 

на кожному з етапів сакральність держави переноситься на всі події, які 

відбуваються всередині неї. 

Часто суб’єктивність у поданні інформації ведучими стає невід’ємним 

елементом авторською стилю, де через оціночні, емоційні судження в студії 

слухачів об’єднують навколо спільної проблеми. Інформаційні випуски 

новин українськомовних радіопрограм містять елементи авторського аналізу. 

Аналітика В. Горбаченка в рубриці “Гарячі події в Україні” на “Ukie Drive” 

(США) має форму авторського огляду подій: “...хоча офіційно режим тиші 

ніхто не відміняв, на превеликий жаль бойовики за минулу добу 32 рази 

відкривали вогонь по позиціям ЗСУ” [772], а далі: “Петро Порошенко, 

виступаючи сьогодні, сказав, що Революцію Гідності проводжують 

українські військові та суспільство. Я уважно перечитав це і подумав, чому 

немає слова «держава», адже не тільки військові, не тільки суспільство, а 

передовсім українська держава має продовжувати Революцію Гідності. Але 

тоді подумав, що в цьому є якась правда, адже держава сьогодні відстає і від 

військових, і від суспільства, на превеликий жаль” [772]. Судження, 

висловлені аналітиком з України 16 лютого 2017 р., демонструють загальні 

підходи до створення ним щоденних новинних випусків для інтернет-

радіостанції “Ukie Drive” у США. 

Активність української громади знана й завдяки волонтерській 

допомозі війську. Традиційно акумулювання цих процесів легше 

модерувати через радіо як оперативний інструмент ефективного сповіщення 
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та гуртування громади, розпорошеної територіально. Тематика 

волонтерства й допомоги Батьківщині ніколи не була чужою для українців 

за кордоном. Радіомовлення виконує організаторську, акумулюючу 

функцію та є майданчиком для звітування про благодійні справи як окремих 

членів громади, так і організацій. Часто в ефір різних радіостанцій 

запрошують гостей, активна громадянська позиція яких сприяє зміцненню 

волонтерського руху. У студії “Ukrainian Independent Radio” (США) 

1 грудня 2017 р. з вуст голови Головного управління об’єднання жінок 

“Оборони чотирьох свобод України” Х. Верещак чуємо: “Кожен відділ 

(Організації оборони чотирьох свобод України. – Авт.) збирає гроші в 

різних способах, щоб допомагати Україні. Ми підтримуємо різні фонди, 

багато з яких є при Злученому Українському Американському 

Допороговому Комітеті «Зудак». Кожен відділ підтримує одного дідуся або 

бабусю в Україні впродовж року. І останній великий фінансовий вклад у 

«Фонд захист патріотів»” [477]. 

Рекламна традиція північноамериканських медіа виявляється й в 

українськомовному радіоефірі на континенті. Благодійність розглядають тут, 

зокрема, як інструмент ведення бізнесу. Так, кредитна спілка “Українська 

народна каса “Сватова Лучка” в ефірі “Le Temps Ukrainien” (“Український 

час”) на радіо “CFMB 1280 AM Radio Montreal” (Канада) представляє 

рекламний ролик, в основі якого мотиви благодійності. У програмі 2 вересня 

2017 р. чуємо таке: “Через посередництво «Української народної каси» ви 

особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку 

«Українська народна каса» виділяє близько $100 000 на важливі українські 

громадські проєкти” [483]. 

Крім забезпечення діяльності громади, значна частина коштів із 

початку гібридної війни спрямовується на допомогу бійцям української армії. 

Останніми роками спостерігається зниження інформаційного інтересу до цієї 

тематики. Якщо з грудня 2014 р. практично жоден випуск не оминав зведень 

із лінії зіткнення, то до 2017 р. уваги їм приділяють не більше, ніж поточним 
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подіям у країні. Типовою є програма “Ukraińska dumka” (“Українська думка”) 

в ефірі “Polskiego Radia Biaіystok” (Польща), де до питань агресії на сході 

України звертаються нечасто, здебільшого приурочуючи випуски до 

пам’ятних дат: “Пройшов рік з моменту референдуму в Криму. Слідом за 

цим була російська анексія півострова. Події березня 2014 р. в парламенті 

Автономної Республіки Крим та порушення прав людини в Криму 

обговорюють політолог Білостоцького університету д-р О. Войцюк та 

А. Корсак” [738]. 

Висвітлення поточних подій на сході України часто відбувається через 

історії із життя свідків цих подій, які на реабілітації знайомляться з 

українською громадою та стають героями репортажів чи співрозмовниками в 

студії: “Всього в битві під Іловайськом на Донбасі загинуло 366 українських 

солдатів, доля ще 158 невідома. У колоні військ, що відступали, тоді був 

серйозно поранений О. Ковальчук із м. Любомля в Українському Поліссі. Він 

потрапив до лікарні в Донецьку, але добровольцям вдалося вивести його 

звідти. Далі було лікування в Дніпропетровську та Києві. За іронією долі 

його дід був з Донбасу” [737]. Це передмова до обговорення реалій війни з 

гостем польської студії українськомовної радіопрограми “Ukraiсska dumka” 

(“Українська думка”) в ефірі “Polskiego Radia Białystok” (Польща), яку 

слухачі мали можливість почути 6 вересня 2015 р. Утім частіше до теми 

військового конфлікту в цій передачі звертаються, коли йдеться про мирне 

життя, роль громади в допомозі Україні, культурні події (наприклад, 

виставка грузинського фотографа, де на світлинах зображено українські 

військові реалії тощо). 

На відміну від програм, які створюють українці в ефірі радіостанцій 

різних країн, українські редакції міжнародних радіостанцій адресують свої 

програми переважно жителям материкової України, отже, акценти 

презентації інформації відрізняються прискіпливішим ставленням до 

журналістських стандартів, як наслідок, програми найчастіше позбавлені 

впливу ворожої пропаганди, журналісти у викладі фактажу дотримуються 
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плюралізму висловлюваних думок, не ідеалізують внутрішніх подій у країні. 

Звикання до тематики війни в ефірі та сприйняття її не як надзвичайної 

ситуації, а як складника інформаційного порядку денного, характерно і для 

материкових українських радіостанцій. 

За останні роки в Україні відчувається значний поступ радіомовлення в 

напрямі до напрацювання та впровадження інструментів інформаційної 

протидії ворожому впливу. Зокрема, поступово заміщується 

російськомовний музичний контент, якому віддають перевагу чоловіки 

середнього та старшого віку (найчастіше представлений в ефірі радіо 

“Шансон”, “Авторадіо”, радіо “Мелодія” та “Ретро FM”), українськомовними 

відповідниками (наприклад, аудіопотік “Пісні з АТО”, радіо “Армія FM”, 

“Країна FM” тощо). Конфлікт, який триває, у різних вимірах породжує нові 

форми радіомовлення, наявний поступ у секторі аматорських радіоініціатив, 

які претендують на увагу не численної, проте постійної відданої аудиторії. 

Надалі майданчики, подібні до того, який створив боєць із позивним “Рейв” 

під Мар’їнкою [46], стануть платформою для обміну думками об’єднаних 

спільними історіями з життя, досвідом, зрозумілим та актуальним для людей, 

які опинилися в подібних життєвих умовах. 

На думку автора, “питання інформаційної безпеки не можуть 

розглядатися окремо від понять медіакультури та медіаграмотності. Тільки 

медіаосвічена людина розуміє та усвідомлює ризики впливу ЗМІ та не 

схильна недооцінювати інформаційну зброю в боротьбі за державність у 

площині не тільки вербальній, а й військовій, самобутній тощо” [71, с. 90].  

В українськомовному радіопросторі тенденційною є ідентифікація 

інформаційних загроз, що виходять із російськомовного контенту, при цьому 

недооцінюють вплив інформаційних інтервенцій американського, 

європейського, китайського, турецького контенту, який в української 

аудиторії також користується популярністю. За умов глобалізації медіасмаки 

українців стають вибагливішими, а очікування від творчого та технічного 

оформлення ефіру зростають. У боротьбі за увагу української аудиторії 
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радійники та телевізійники змушені витримувати конкуренцію фінансово 

потужніших проєктів міжнародних медіагігантів.  

“Комплекс загроз, які стоять перед Україною, зокрема в інформаційній 

площині актуалізуються в умовах цифрової конвергенції, а трансформація 

медіаполя не лише породжує нові форми небезпеки, а й дає конкретні 

механізми протидії їй” [64, с. 314]. Радіомовлення важливе з огляду на 

сприйнятливість нових медіаресурсів, соціальну емпатію, відчуття 

національного духу аудиторії та високий рівень довіри. Напрацьований під 

час війти, зокрема електронними медіа, досвід активного реагування на 

дражливі суспільно-політичні виклики акумулює громадську активність 

(у реальній чи віртуальній площині соціальних мереж) і спрямовує її на 

нівеляцію можливих чи існуючих загроз у різних сферах життя. 

Безумовно, за будь-якою війною настає мир, і радійники мають уже 

зараз розмірковувати над перспективою роботи в повоєнний період, за умов, 

коли радіо стане одним з ефективних соціальних інститутів, спроможних 

ефективно консолідувати вчорашніх військовослужбовців, здійснюватиме 

психологічне розвантаження, буде “віддушиною” в новій повоєнній 

реальності.  

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [64; 71; 103; 634]. 

 

 

3.3. Формування радіомовленням інклюзивного медіапростору 

 

 

Інформаційно-комунікаційний простір незалежної України з перших 

років інтегрується у світове медіасередовище. Для аудиторії радіо цей процес 

розпочався з руйнування “залізної завіси”, у наступні роки відбувався рух у 

напрямі кращих традицій світового радіо. Для світу при цьому відкрилися 

найкращі зразки українськомовної аудіальної творчості, створеної 
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радіомитцями в різні роки. Інтерес до традиції радіо українців у світі, його 

конкурентоспроможність у глобальному вимірі зумовлений акустичними й 

вербальними практиками, орієнтацією на міжкультурну комунікацію та 

сприйнятливістю до трансформації. Розв’язання наукової проблеми в аспекті 

дослідження українськомовного радіо як конкурентоспроможного гравця 

глобального медіапростору приводить до посилення його соціальної функції, 

зокрема в розрізі конструювання інклюзивного радіопростору для особливих 

за своїми потребами різних груп слухачів. 

Імплементація в освіті елементів інклюзії, зокрема в загальному 

позашкільному, навчальному контексті стала предметом особливої уваги 

науковців. На актуальності інклюзивної освіти наголошено в змістовій 

частині укладених міжнародних договорів, зокрема Саламанській декларації 

і програмі дій з метою освіти осіб зі специфічними освітніми 

потребами (1994 р.), Всесвітній декларації про освіту для всіх (1990 р.), 

Загальній декларації прав людини (1948 р.), Світовій програмі розвитку 

освіти, що її було затверджено на Всесвітньому форумі з питань освіти в 

Дакарі (2000 р.), й інших документах, що їх автор вважає цінними для 

усвідомлення та забезпечення рівності як у навчанні, так і в ЗМІ. Теоретичні 

аспекти вивчення технологій включення українців з особливими потребами 

до суспільного дискурсу осмислюють науковці з 1960-х рр. Тоді “на зміну 

старої парадигми суспільно-державного усвідомлення «повноцінна 

більшість» – «неповноцінна меншість» прийшла нова – «єдина спільнота, яка 

включає і людей з певними проблемами»” [332, с. 8]. Концепція нормалізації 

вдало описана Н. Банк-Міккелсоном, очільником данської національної 

служби для розумово відсталих у другій половині ХХ ст. [556, с. 227–254]. 

Десятиліття потому уповноважений Асоціації дітей з обмеженими 

можливостями (Швеція), знаний у світі теоретик результатів керівництва 

людськими ресурсами Б. Нір’є в оприлюдненій доповіді підсумував 

емпіричний досвід свого данського колеги, актуальний для цього 

дослідження в контексті комплексного усвідомлення векторів поступу 
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радіомовлення в системі організації інклюзивного медіапростору для 

радіослухачів з особливими потребами [699, с. 19–23]. За результатами 

роботи з розумово відсталими в доповіді окреслено засадничі принципи, які 

автор вважає актуальними та продуктивними й для інших категорій слухачів. 

Вони зводяться до збереження нормального ритму життя, відповідальності за 

щоденні обов’язки, гарантування права на розвиток, набуття прикладного 

досвіду, права на власну думку та повагу до неї, інших норм та можливостей, 

притаманних традиційній більшості [699, с. 19–22]. Пізніше це бачення стало 

платформою для обґрунтування узагальненої теорії інклюзії на окремих 

платформах суспільного дискурсу, зокрема в ЗМІ, де також має місце теорія 

“нормалізації”. В її основі “увага до таких аспектів «нормального життя», як 

нормальний добовий ритм, нормальні фази життєвого розвитку та нормальні 

стандартні економічні вимоги” [23, с. 27]. 

Нині в наукових роботах метод одержання знань за допомогою 

інклюзивних форм презентації інформації трактують як “процес включення у 

систему освіти та зменшення її відторгнення таким чином, щоб ефективно 

реагувати на різноманітні потреби конкретної людини” [647, с. 59]. Індійські 

науковці Я. Каура і Б. Арора переконані в тому, що процес адаптації має 

відбуватися за дедуктивним принципом, коли трансформація системи 

зумовлює задоволення потреб меншості [647, с. 59]. На думку автора, 

подібна механіка є актуальною за умов перегляду в бік трансформації 

стандартів не лише освітнього процесу, а й радіо як найпоширенішого 

соціального медіа, консолідація за умов конвергенції в діяльності яких 

покликана відповідати стандартам найвибагливіших категорій аудиторії. На 

потенціалі спільних зусиль державного апарату, сім’ї та педагогів у контексті 

інтеграції людей з інвалідністю за підсумками дослідження жителів країн 

Африки наголошують дослідники В. Мітуку, С. Менгсіту та Й. Алему з 

Ефіопії [693, с. 118–136]. Досвід європейських країн, США та Канади в 

аспекті інтеграції в навчальний процес технологій інклюзії проаналізувала 

С. Петерс. Науковець упевнена: “...сила у різноманітності, і всі діти мають 
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сильні сторони” [709, с. 46], однак над їхнім виявленням та підкресленням 

мають працювати фахівці, а ініціативи підтримуватися в соціумі. У парадигмі 

наукового бачення Ф. Хуршед Ахмада роль додаткових інструментів в 

інклюзивній освіті обґрунтовано як гарантування права вибору, що ним 

розпоряджаються не-інваліди, та забезпечення широкого доступу до роботи в 

колективах, групах, орієнтованих на забезпечення тренування слухових 

навичок, зокрема через прослуховування звукового контенту, як засадничих 

умов інклюзії [652, с. 62–77]. На технічній складовій інтеграції людей з 

особливими потребами в суспільний контекст зупинявся дослідник з 

Австралії Д. Конза [657]. 

В Україні наукова школа із дослідження та впровадження інклюзивної 

освіти базується ґрунті теоретичних розробок та практичної імплементації 

наукових здобутків представників зарубіжних країн. В соціально-

комунікаційному дискурсі питанню адаптації та інтеграції осіб із особливими 

потребами присвячене дослідження Л. Хавкіної [497, с. 5–10]. Соціальній 

інтеграції дітей із порушеннями слуху, особливостями соціалізації учнів із 

зниженим рівнем інтелектуального розвитку, порушеннями зору, опорно-

рухового апарату, особливостями психофізичного розвитку присвячені 

роботи В. Засенко, Ю. Найди, Н. Софій, Ж. Гріневич, В. Жук та ін [212], 

А. Колупаєвої [332] та ін. 

Осмислюючи потенціал формування інклюзивного простору у 

науковому дискурсі поняття “інклюзії” (описаної Н. Грозною “включеної 

освіти” [148, с. 89–104]) та “інтеграції” протиставляють “ексклюзії”. 

Суміжне вживання та близька дефініція термінів, потребує прискіпливого 

визначення суті цих явищ, адже радіомовлення орієнтується у своїй 

діяльності лише на один із векторів. Інтеграцію класифікує на суспільну і 

високофункціональну, мати адміністративну чи фізичну природу пише 

І. Боровикова [23, с.28]. Інклюзія як бажаний результат та ексклюзія як 

прояв “соціальної ізоляції людей з інвалідністю” [734] відображена 

А. Ріммерманом. Сконструйована Н. Грозною та доопрацьована українським 
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дослідником М. Чайковським “соціальна модель” аналогічно до інклюзії 

характеризує “ставлення до інвалідів, згідно з яким провідного значення 

набуває адаптація середовища до потреб людини з інвалідністю, створення 

системи соціальних зв’язків і розвитку її здібностей там, де вона живе, 

вчиться і працює” [517, с. 72]. 

Часто вживана форма інклюзивної освіти осягає лише навчальний 

процес, в широкому значенні інклюзія охоплює орієнтацію за цінностями, 

усвідомлене сприйняття соціумом потреб людей з обмеженими 

можливостями, адаптацію до роботи з урахуванням цих категорій аудиторії. 

Радіомовлення перспективне в процесі конструювання інклюзивного 

медіапростору подібно дитячій аудиторії різних груп слухачів та володіє 

інструментарем забезпечення результативності в об’ємі, що його окреслює 

окрема людина чи група як оптимальний та комфортний для соціалізації та 

комунікування із зовнішнім світом, позиціонування себе загалу у тому числі 

з метою подальшої ідентифікації себе як частини групи, вибору соціальної 

ролі (в освіті, на роботі, в стосунках тощо). Разом із тим динамічна структура 

українськомовного радіопростору орієнтована на загальний доступ до каналу 

звичної “більшості” (людей, сприйняття контенту якими не потребує 

забезпечення додаткових зручностей), обумовлює поліфонію точок зору на 

своїх платформах, орієнтує до досягнень, та дає можливість достойно 

оцінити контент, для отримання якого іншим слухачам треба докласти 

додаткових зусиль. 

Залежно від виняткових умов сприйняття та унікальної позиції у 

соціальній структурі медіаканалу кристалізовано широкі категорії слухачів, 

які відповідно до особливостей усвідомлення себе як частини соціального 

дискурсу чи поза ним, претендують на увагу глобальної радіоспільноти 

українців. Такі групи узагальнено до: 

– радіослухачів зі специфічними потребами у зв’язку зі станом здоров’я; 

– літню радіоаудиторію; 

– дітей-радіослухачів. 
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Широка лінійка інструментарію до задоволення інформаційних, 

комунікативних, розважальних потреб кожної із зазначених груп аудиторії 

радіомовленням дає можливість сприймати унікальний медіазміст, вдаватися 

до обміну думками на горизонтальному рівні, що в умовах формування 

інклюзивного цифрового медіапростору може мати потенціал до формування 

платформ для соціалізації представників визначених категорій слухачів 

українськомовного радіо. У науковому дослідженні “цифровий (діджитал) 

інклюзивний радіопростір” автор тлумачить як “не обмежений часовими чи 

просторовими межами, а виключно технічними параметрами прийому, 

відтворення та комунікування із радіостанцією соціальний медіапростір, 

орієнтований на забезпечення рівних можливостей задоволення власних 

інформаційних, пізнавальних, розважальних потреб засобами радіо 

представниками відособлених груп аудиторії в межах єдиного 

медіапроцесу” [78, с. 744]. Українськомовний інклюзивний цифровий 

радіопростір, що є частиною глобального українського радіомовлення нині є 

частиною світового надбання у сфері радіо. Численні галузеві наукові 

роботи, у тому числі й іменитих міжнародних установ (зокрема ЮНЕСКО) 

при цьому констатують, що успіх чекає на ті держави, вагомим сегментом 

інформаційної роботи яких є системний поступ інклюзивного мовлення. 

Високі перспективи радіо з імплементації інклюзивного соціально-

комунікаційного простору поза сумнівом, оскільки широка зона покриття, 

легкість доступу та мобільність обумовлює не лише акумулювання уваги 

окремих категорій слухачів, але й впливає на взаєморозуміння та 

толерантність одне до одного як всередині групи, так і поза нею. Успіху 

легше досягнути проєктам, які дають собі однозначну відповідь на те для 

якої аудиторії вони працюють, чи сприйнятлива вона до соціальної емпатії, 

чи відкрита до отримання допомоги. Напрацювання культури толерантності 

в інших країнах демонструє еволюцію поглядів суспільства у напрямку до 

усвідомлення потреби формування включеного медіапростору. Для вихідців 

із СРСР, що зрощені в умовах абсолютного ігнорування інакшості в 
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суспільстві і в медіа переосмислення потребує часу. При цьому досі наукою в 

Україні не осмислено перспективність радіомовлення в аспекті соціалізації 

людей з особливими потребами, при цьому глобальне українськомовне радіо 

рухається у напрямку максимального сегментування власної аудиторії, 

зокрема і з метою задоволення інформаційних потреб особливих груп 

аудиторії. 

Медіатизація інформаційного простору в умовах формування 

інклюзивного українськомовного радіопростору відбувається за механікою 

опрацьованою іншими країнами: від нехтування та не визнання проблеми, 

байдужість до неї до усвідомлення відповідальності перед соціумом, 

орієнтації до включення кожного в соціальний медіадискурс (рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Модель формування інклюзивного українськомовного 

радіопростору [78, с. 745] 

 
Описані вище етапи змінюють одне одного не за чітким алгоритмом, як 

правило залежать від кількості радіослухачів, вартості організації 

виробничого процесу, інших змінних, отже трансформація відбувається 

поступово. Та навіть млявий поступ є свідченням безальтернативності 

поступу, єдиного вірного обраного Україною вектору соціально-

відповідального ставлення радіостанцій до особливих категорій слухачів, що 

в довгостроковій перспективі орієнтує українськомовне радіо до інтеграції у 

глобальне медіасередовище (табл. 3.3). 

Ігнорування 
(спеціалізований 

радіоконтент 
відсутній в ефірі)

Байдужість 
(визнання проблеми, 

але популяризація 
норми)

Інклюзія 
(рівність, орієнтація 

на соціальну 
включеність в радіоефір)
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Таблиця 3.3 

Формування інклюзивного медіапростору в контексті трансформації 

українськомовного радіо [97, с. 87–88] 

Рівні 
трансформації 

Ігнорування Байдужість Інклюзія 

Рівень 
сприйняття 

вразливих груп 
аудиторії 

Такі люди 
нестандартні, 
неповноцінні 

Відповідно “нормі” 
(шаблону)сприйняття 

категорії людей 

Рівні, особливі, 
унікальні, талановиті 

Часовий До 1992 р. коли 
ООН 

запропонувала 
відзначати 

Міжнародний день 
інвалідів 3 грудня 

З 1993 р., коли в Україні 
вперше відзначено цей 

день, створено 
громадські асоціації і 

фонди. 

На етапі  
формування 

Рівень 
ставлення до 

проблеми 

Декларація 
відсутності 
проблеми 

Усвідомлення проблеми 
проте відсутність 

розуміння та потуг до 
їхнього вирішення 

Комплексна робота 
над створенням 
оптимального 
інклюзивного 
радіопростору 

Рівень 
представлення 

в ефірі 

Відсутні 
спеціалізовані 
радіопрограми 

Спеціалізовані програми 
представлені в ефірі 

державних радіостанцій 
національного та 

місцевого рівнів, в  
FM-просторі 

фрагментарно  
та не системно 

Відповідальний 
підхід комерційних 

радіоорганізацій  
до формування 
інклюзивного 
медіапростору  

в радіомовленні 

 

Нині вести мову про представлення українськомовного радіоконтенту 

для відокремлених груп аудиторії на рівні зі світовим передчасно, адже 

Україною досі не вирішено поточні проблеми, над зняттям яких доведеться 

наполегливо працювати роками. Економічне виснаження, незрілість соціуму, 

загострення ситуації в умовах воєнного конфлікту на Сході України, штучне 

обмеження поступу на місцях супроводжується періодичним декларуванням 

державою курсу на забезпечення високих цивілізаційних стандартів. У Росії 

сприймання інакшості, “інших” в мас-медіа” констатує В. Маркіна 

альтернативне українському: “Різноманіття несхожих культур сприймається 

скоріше як проблема і загроза. Єдиний спосіб бути прийнятим у культуру – 

це повна асиміляція” [276, с. 123].  
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З метою уникнення дискримінації в радіопросторі, кожна з 

відособлених груп радіоаудиторії повинна бути представлена окремими 

проєктами, мати платформу для комунікації як всередині групи та поза нею, 

аж до мультикультурного діалогу, який налагоджується українцями в 

радіоефірах мережевих проєктів різних країн. Забезпечення “права голосу” 

буквально стало для українців у світі інтегруючим чинником, а діяльність 

національних редакцій міжнародних радіокомпаній в умовах кризи 

демократії, відсутності свободи висловлювань періоду Радянського Союзу 

вважаємо фрагментами включення українців у глобальний інклюзивний 

демократичний контекст. “Маркером представництва” вважають голос 

В. Вахштайн, Т. Вайзер [34, с. 33], дослідники визнають, що той, кого не 

чують у глобальному світі не існує. Отже, для того, щоб заявити про себе на 

міжнародній медіаарені українцям, у буквальному змісті слова, треба дати 

себе почути. 

В Україні, тим часом, необхідно налагоджувати комунікацію із 

соціально вразливими групами слухачів, серед них люди із особливими 

потребами. Соціальні антистигматизаційні настрої щодо вікової, гендерної, 

географічної, міжкласової, міжнаціональної, освітньої, політичної, расової, 

релігійної, сексуальної толерантності, безумовно, потребують уваги, втім 

потенціал радіомовлення у процесі соціалізації людей із фізіологічними 

особливостями, зокрема порушеннями зору в українському науковому 

контексті вивчений недостатньо. Орієнтуватися при вивченні цієї проблеми 

можемо на результати досліджень західних науковців. 

Перші дослідження присвячені розбіжностям у сприйманні радіозмісту 

людьми з порушеннями зору почали з’являтися в роки “золотого століття” 

радіо. В 1936 р. опубліковано результат експерименту Л. Гартлага. 

Науковець організував слухання фрагментів прозових творів на радіо сотнею 

школярів старших класів. Особливість зібрання була в тому, що у половини 

присутніх був гарний зір, у іншої – ні. У результаті експерименту було 

встановлено, що істотне значення на сприйняття повідомлень має рівень 
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інтелекту слухачів, їхні зорові відмінності другорядні [629, с. 1–6]. Подібної 

тематики в контексті молодшої аудиторії стосувалася розвідка Ф. Грейса, 

Т. Лукіна та К. Епстена опублікована в 1974 р. [623]. “Сліпим середовищем” 

[683, с. 1] вважав радіо Р. Макліш. У 1999 р. науковець кристалізував та 

обґрунтував перелік виняткових рис радіомовлення, до яких відніс і 

конструювання уявних (умовних) психологічних образів [683]. Понад 

десятиліття потому Дж. Кувумі осмислюючи силу впливу радіо на аудиторію 

розвинув аналогію до кольорового урізноманітнення радіомовленням 

візуальних фрагментів в уяві слухача [664, с. 138–149]. На переконання 

автора “яскраві аналогії… є свідченням близького розуміння дослідниками 

різних країн потенціалу радіомовлення, сучасники суголосні також із 

перспективністю трансформації радіоефіру та електронного контенту в 

цифрову добу” [97, с. 85]. В інтернеті популяризуються ініціативи 

орієнтовані на поширення спеціалізованого радіоконтенту для слабозорих. 

Найбільші їхня кількість орієнтована на добір та прослуховування музики, 

крім того до таких належать окремі проєкти (наприклад в ефірі “RNIB 

Connect Radio”, “ACB Radio”, “BBC Ouch”, “BlindRadio.co.uk”), чати (“Audio-

Tips”, “AbleTV.net”), списки відтворення аудіокниг (“AudioBooksForFree”, 

“Wired for Books”, “Mediabay.com”), ігри (“За 10 років було розроблено понад 

40 аудіоігор, що дуже мало у порівнянні з відеоіграми” [618, с. 373]), 

платформи для ознайомлення із пресою (“Sun Sounds”, “InTouch Networks”, 

“Audible”) тощо. Зазвичай подібні сервіси передбачають озвучування 

інформаційних текстових фрагментів, звукове відтворення лекцій, 

пізнавальних блоків, збільшення розміру кеглю для відтворення на сторінці 

тощо. Утім, якісний політематичний контент досі доступний українцям лише 

в оригіналі, опція перекладу українською або не передбачена в 

налаштуваннях програми, або присутня номінально. Не оновлюється тому не 

конкурентоспроможна. 

У світі існують ефективні радіостанції для слабозорих, саме на радіо 

люди із вадами зору мають можливість отримувати контент без втрати 
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частини медіазмісту, бо активніше відчувається ними при взаємодії із 

телебаченням, мережею, пресою, книги ж надруковані шрифтом Брайля 

дорогі, об’ємні та часто не доступні в потрібній кількості. Радіомовлення для 

цих слухачів формує поліфонію звучання світу [85, с. 39–44]. Процеси 

конвергенції поєднують роботу радіостанції із мобільними застосунками, які 

сприяють адаптації аудиторії до життя в повсякденні. Колективом 

єгипетських дослідників інструментів конструювання віртуальної реальності 

для слабозорих на чолі з Н. Галі описано перспективність технології 

синхронізації персональних девайсів із метою спрощення доступу та 

взаємодії із радіоконтентом на будь-якому із них [618, с. 363–385]. Такі 

застосунки адресовано і слухачам поважного віку, утім поєднання їхніх 

функцій із радіо мінімальне та передбачає перегляд у напрямку конвергенції 

із сучасними цифровими системами. 

В українському науковому дискурсі належної уваги інформаційним 

потребам слабозорих не приділяють. Переважно дослідження періодики, 

праці з педагогіки чи нечисленні згадки журналістами є теоретичним 

підґрунтям досліджуваної проблеми. Однак актуальність проблематики 

формування та введення українськомовного радійного контенту для 

аудиторії із порушеннями зору до глобального інформаційного дискурсу поза 

розумним сумнівом. 

Про проблеми та реалії життя людей з інвалідністю на радіо 

періодично говорять, проте набагато частіше до цієї тематики звертаються 

зарубіжні радіожурналісти. В Україні спеціалізовані радіопрограми 

приурочують до Міжнародного дня сліпих (13 листопада), Міжнародного дня 

людей із інвалідністю (3 грудня), чи інших дат покликаних привертати увагу 

до потреб особливих категорій слухачів. Серед поодиноких проєктів такого 

типу львівська радіоініціатива “Молодь у дії”, де слабозорих долучали до 

підготовки власних передач для радіо, проводили тренінги з різних етапів 

роботи у студії. Л. Кукуруза очільник Українського товариства сліпих у 

Львівській області повідомив, що: “В рамках реалізації проєкту трьох 
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молодих незрячих інвалідів навчали записувати радіопередачу” [цит. за 466]. 

В межах проєкту “Книги, що говорять” на “Радіо Київ”, до співпраці 

запрошували волонтерів із чіткою вимовою та володінням державною 

мовою у будні попрацювати над підготовкою аудіокниг для слабозорих. 

Подібну ініціативу реалізовували активісти спільно із Центральною 

спеціалізованою бібліотекою для сліпих ім. М. Островського та об’єднанням 

“ВІР в Україну” [532]. 

Цінною для формування спеціалізованої звукової архітектури 

медіапростору є соціальна ініціатива Центральної бібліотечної системи 

Львова спільно з Інститутом українських студій, та відділом культури 

Львівської міської ради під назвою “Сенсотека”. Організована громадська 

платформа допомагає слабозорим навчатися новому, використовувати свої 

знання та просто з користю проводити час у колі друзів. Попри те, що 

ініціатива організована не так давно, у перспективі розширення її діяльності 

до формування локального інклюзивного простору, учасники якого мали б 

можливість повноцінного навчання, прослуховування музики та 

аудіоконтенту [423]. З освітньою та метою соціалізації слабозорих у Львові 

організували “Першу українську дейзі-бібліотеку”. На її платформі 

створюють аудіопосібники для студентів вишів та школярів. О. Потимко 

директор Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської 

організації “Українська спілка інвалідів – УСІ” констатує, що “в звичайній 

аудіокнизі сторінку ви ніколи в житті не знайдете, як би не старалися. В дейзі 

книзі це можна зробити елементарно” [465, хв. 4:08–4:16]. 

Подібні ініціативи вкрай необхідні українцям, які страждають на 

слабозорість, адже книг друкованих шрифтом Брайля обмаль, при цьому 

перспективність радіо для цієї категорії слухачів не до кінця усвідомлена, в 

українському науковому дискурсі не осмислена. В світі кількість подібних 

радіостанцій вираховується десятками, зокрема: “Audible”, “Audio-Tips”, 

“WKGC Radio Reading Service” (США) [425], “NZRRS 107.3” (Нова 

Зеландія), “2RPH 100.5”, “2RPH 1224”, “5RPH 1197” (Австралія), 
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“Tyflopodcast” [771] (Польща), “Insight Radio 101.0”, “Soundings” 

(Великобританія), російські “Радио ВОС” та “Радио РАНСиС” [362] та ін. 

За умов обмеження в українськомовному просторі спеціалізованого 

медіаконтенту, в інтернет-середовищі користувачі вимушені долучатися до 

прослуховування російськомовних аналогів. Цінні вони в контексті 

використання досвіду та накладання його на ґрунт інклюзивного соціально-

комунікаційного простору України, адже українськомовного відповідника в 

нашій державі досі не запропоновано. В ефірі першої на території рунету 

російської мережевої радіостанції слухачів із порушеннями зору “Радио 

РАНСиС” увагу приділяють важливим для слабозорих темам: “про 

проблеми і вирішення, про будні і свята. Серед обговорюваних тем – 

освоєння інформаційних технологій і проблеми освіти, музичні конкурси та 

особистий досвід соціально-професійної реабілітації” [362]. Закордонний 

досвід багатий і іншими досягненнями на цій ниві. Серед них “British 

Wireless for the Blind Fund” (“Британський фонд підтримки сліпих людей”) 

понад 85 р. виробляє та тиражує радіоприймачі пристосовані до потреб 

людей з поганим зором чи повністю сліпих. Девайси запрограмовані на 

прийняття до виконання голосових команд спроможні відтворювати 

аудіокниги, допомагати обрати музику тощо [765]. Як подкаст-платформа 

здійснює свою діяльність польський мережевий радіопроєкт “Tyflopodcast” 

(“Пустий подкаст”). Крім традиційних радіопрограм, під цим брендом 

готують компакт-диски з пам’ятками для профільних медичних установ з 

метою полегшення пристосування людей, які повністю витралити зір до 

життя в нових умовах [771]. Цінним для України є досвід організації 

конкурентноспроможної молодіжної радіоініціативи для подібної категорії 

слухачів. На базі “Perkins School for the Blind” (“Школа Перкінс для сліпих”, 

США), спеціалізованого навчального закладу для глухих та сліпих дітей, 

створили “Radio Perkins” (“Радіо Перкінс”), до організації інтернет-

мовлення якої долучають учнів навчального закладу, які самостійно 

модерують не лише творчий, але технічний виробничий процес [724]. За 
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підтримання польського радіо в Руанді створено професійну радіостудію 

для дітей. Засновники ініціативи М. Дрігас (директор) та А. Брзоска 

(режисер) у межах діяльності центру шкільної освіти для сліпих в одному із 

селищ вчать дітей із особливими потребами документувати моменти 

власного життя [754]. 

Досвід світового медіасередовища демонструє необхідність 

формування в українськомовному радіо належної уваги до вразливих 

категорій радіослухачів, утім для слабозорих українців радіоприймач може 

стати вагомим інструментом входження у глобальний інклюзивний 

соціально-комунікаційний простір. Унікальний підхід до створення 

спеціалізованих радіопрограм та специфічна робота радіостанції передбачає 

напрацювання дієвого інструментарію підвищення цінності таких проєктів 

для специфічної вразливої категорії людей із порушеннями зору, уникаючи 

можливого дискримінаційного сприйняття ними турботи за образу та 

позбавлення права вибору чи свободи. У радіопрограмах для цієї категорії 

слухачів природно трансформується стилістика ефіру, зокрема треба 

звертати увагу: 

– слабозорий слухач обмежений чи повністю позбавлений візуального 

супроводу інформації із навколишнього світу, тому в радіопрограмах вона 

має компенсуватися вербальними описовими характеристиками предмету 

розмови; 

– вітання ведучого на початку програми має ідентифікувати 

радіостанцію, програму, особу при мікрофоні, а також почергово із наданням 

кількох слів кожного із запрошених до студії. Це допоможе зорієнтувати 

слухачів, надалі спростить процес ідентифікації мовця; 

– не доцільно утримуватися від вживання традиційно візуалізаційних 

слів на кшталт “бачиш”, “подивись”, “поживемо – побачимо” через те, що 

вони можуть сприйматися дискримінаційно слухачами. Такі звороти є 

складовою мови та побутового спілкування, їхнє цілеспрямоване обминання 

призведе ніяковості чи навіть образи; 
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– додаткове пояснення простих та зрозумілих явищ чи 

елементарних процесів змушує слухача відчувати свою неповноцінність, 

особливими їх робить розуміння та увага до незначних відмінностей у 

сприйнятті; 

– бути максимально точним та однозначним у висловлюваннях, 

уникати таких слів як “там”, “недалеко ходити”, “під руками”, “близько”, що 

може бути неоднозначно витлумачене слабозорим слухачем. Краще 

використовувати слова з конкретними значеннями (“попереду”, “праворуч”, 

“за п’ять метрів” та ін.); 

– відмовитися від різкої технічної зміни гучності чи раптових переходів 

між блоками, що урівноважить ефір. Варто пам’ятати, що слабозорі слухачі 

не мають проблем зі слухом, а навіть якщо б мали, маніпуляція звуком ними 

б не сприймалася [733]. 

Врахування вимог до оформлення, стилістики та верстки радіоефіру 

адресованому слухачам із порушеннями зору зумовлює залучення 

спеціалістів, які б сприяли професійному  адаптуванню текстів та 

скеровували роботу колективу. Зарубіжний досвід свідчить, що участь у 

підготовці програм слабозорого збільшує рівень довіри до проєкту, 

співвідносить особливості сприйняття слухачів із власними та допомагає 

адаптуватися співробітникам радіостанції. Автор переконаний, що 

“створення таких програм має відбуватися під контролем фахівців, які 

слідкуватимуть за дотриманням інтересів слухача. Важливими функціями 

радіомовлення для такої категорії слухачів є компенсаторний потенціал 

живого промовленого слова, розвиток соціальних навичок взаємодії із 

суспільством через ЗМІ, відпочинок та дозвілля, професійна освіта, тощо” 

[85, с. 42]. 

Українськомовне радіо набуває лише першого досвіду із створення 

програм для людей з особливими потребами. На прикладі радіопроєктів для 

слухачів із порушеннями зору можемо констатувати що процес формування 

інклюзивного соціально-комунікаційного простору в розумінні 
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трансформації суспільного підходу, а не адаптації конкретного слухача під 

параметри медіасистеми потребує змін і на наступних етапах. 

Іншою широкою групою населення, вразливою категорією суспільства, 

яка потребує особливої уваги з боку соціально відповідальної радіоспільноти 

є визначена за маркером віку літня радіоаудиторія. Сучасне 

медіасередовище, будучи залежним від рентабельності, як правило продукує 

медіаконтент адаптований до прослуховування економічно активних, 

амбітних, перспективних слухачів. Однак саме старші люди потребують 

більшої уваги, сприяння до вирішення локальних проблем та уваги. Для 

людей поважного віку актуалізуються нові проблеми пов’язані із виходом на 

пенсію за віком, падінням рівнів прибутків, від’ємної соціальності активності 

та затребуваності, погіршення стану здоров’я, втрати рідних чи друзів тощо. 

Для частини людей це стає новим викликом, який необхідно прийняти, для 

інших – надскладною перепоною на шляху до гармонії в житті. Допомогти не 

погрузнути в безкінечному вирі рутинних занять та проблем, які вимагають 

реагування покликані спеціалісти, завдання яких вислухати, надати 

консультативну допомогу, виявити емпатію до почутого. 

Перспективним для інтеграції такої людини в соціально-

комунікаційний простір є радіоспільнота, інформативна, розважальна та 

комунікативна орієнтація якої спроможна адаптивно впливати на 

відновлення або збереження рівня соціалізації слухачів старшого віку. 

Наукова думка періоду розквіту радіомовлення знає приклади повноцінних 

досліджень із вивчення цього питання. Зокрема місце радіомовлення у 

проведенні вільного часу літніми людьми в 1962 р. досліджували Д. Ковгіль 

та Б. Норма [585, с. 47–50]. Трансформації масової комунікації у 

відповідності до потреб зрілої частини суспільства на прикладі професійної 

орієнтації кінця 1960-х рр. присвячена наукова розвідка У. Шрамма [742]. 

Роль родини у процесі соціалізації людей старшого віку викладена у праці 

M Гіллен. Серед іншого дослідниця торкалася дизайну освітніх програм для 

цієї специфічної категорії учнів. Разом із С. Вілкен та Дж. Джамп науковці 



268 

охарактеризували рекламний складник радіоефіру адресованого людям 

старшого віку [619]. Важливими для розуміння феномену радіомовлення для 

старших слухачів є публіцистичні дописи У. Кхан [651]. Проведений аналіз 

засвідчує відсутність у науковому середовищі інтегратора, який створить 

систему загального бачення місця та ролі старшого радіослухача в структурі 

соціальних комунікацій. 

Медіаконтент адресований похилим людям в українськомовному радіо 

не в пріоритеті, більше того тематично адаптовані для цієї категорії слухачів 

окремі програми практично не створюють. Утім один раз на рік у перший 

день жовтня денний ефір окремі радіостанції у всьому світі приурочують до 

Міжнародного дня захисту людей похилого віку. Однак ці зусилля мізерні і 

не сприяють насиченню інформаційного поля літньої аудиторії актуальними 

та корисними радіопрограмами. Створити хоча б обмежений локальний 

медіапростір для людей різного віку вустами Генерального секретаря (1982–

1991 рр.) Х. де Куельяра ООН закликав суспільних мовників, бізнес, владу, 

громадські організації та людей від яких можуть походити персональні 

ініціативи в галузі. Подібне закладено і в Декларації тисячоліття та 

Мадридському плані дій з проблем старіння [292]. В Україні апатія до 

проблем громадян поважного віку актуальна ще й з огляду на активні темпи 

старіння нації. Національний Держкомстат повідомляє, що “кожен п’ятий 

мешканець – це особа похилого віку, а кожен шостий із них – самотній. 

Багато хто потребує допомоги в повсякденному житті, надто нині, коли для 

багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не 

забезпечує нормального життя” [цит за 521]. 

В материковому українському радіопросторі програми для таких 

слухачів зустрічаються вкрай рідко. Скоріше до винятків належать 

створювані в ефірі ПАТ НСТУ “Центральна дирекція “Українське радіо” 

окремі тематичні випуски. Зокрема щопонеділка о 22.05–22.35 в ефірі 

радіоканалу “Культура” музична програма з піснями минулих років “Голос з 

грамплатівки”. Її ведучі Г. Боровицька, І. Хацько пропонують своїй аудиторії 
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архівні колекції зарубіжної та української музики з коментарями музичних 

критиків та колекціонерів старих записів. Для любителів музики серед 

слухачів поважного віку проєкти “Пісні, з якими ми росли”, “Ретро-чарт”, 

(радіо “Промінь”), “Найкращі пісні минулого століття” (радіоканал 

“Культура”), “Пісня мого роду”, окремі проєкти медичної тематики, зокрема 

“Нове життя з “Новим зором”, “Ваше здоров’я” (Перший канал ПАТ НСТУ 

“Центральна дирекція “Українське радіо”) [479]. Утім для більшості 

подібних ініціатив, літні слухачі є личе частиною аудиторії, якій адресована 

програма. Тим більш цінною є радіопередача “Сучасний пенсіонер” в ефірі 

Першого каналу ПАТ НСТУ “Центральна дирекція “Українське радіо”) [430]. 

“Що турбує пенсіонера” передача із такою назвою виходить в ефір 

Філія ПАТ “НСТУ” “Одеська регіональна дирекція” із трансляцією на 

Першому каналі ПАТ НСТУ “Центральна дирекція “Українське радіо”. 

Верстка програми є прикладом стандартного підходу до викладу питань, що 

хвилюють людей старшого віку. В ефірі, який створюється за підтримання 

Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області та 

спільно з редакцією газети “На пенсії” питання роз’яснення змін до 

пенсійного забезпечення, соціальні пільги, призначення субсидій тощо. 

Цікава програма радіоаудиторії поважного віку з інформаційною метою, 

розважальні та пізнавальні проєкти такого типу в ефірі цієї радіостанції, як і 

більшості таких відсутні. У вересні 2017 р. розпочала мовлення місцева 

державна станція “Радіо Нова Каховка” (Херсонська обл.). Однією із перших 

ініціатив організаторів було “придбання радіоприймачів для людей, які не 

рухаються і мають складні життєві обставини” [467]. 

Побідний формат радіопрограм не часто, проте використовується на 

пострадянському просторі. Так, до уваги слухачів радіостанції “Волгоград 

ТРВ” (Росія) проєкт “Как живешь, пенсионер”. В. Радченко, шеф-редактор 

означеної радіостанції переконаний, що пропонований контент цікавий не 

тільки слухачам поважного віку, але й бажаний та корисний до 

прослуховування молодим людям, які від мудрих та досвідчених бабусь-
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дідусів в ефірі отримають цінні поради з виховання дітей чи ведення 

господарства [217]. Іншим прикладом типової для пострадянського 

інформаційного простору програми для слухачів старшого покоління є “Ваш 

Пенсионный фонд” (радіо “Вести – Хабаровск” Росія). Подібно українській 

“Що турбує пенсіонера”, тут до уваги аудиторії інформація про пенсійні і 

соціальні права, можливість у прямому ефірі запитати спеціаліста 

Пенсійного фонду та в ефірі чи після нього отримати відповідь [383]. 

Аналіз пострадянського підходу двох країн до інформаційної 

підтримки та стандартизації бачення старших людей, які, на думку 

радіопрацівників, мають перейматися виключно соціальними виплатами та 

медичною тематикою не орієнтують слухачів на активну участь в 

соціальному житті суспільства. Поза тим, іншим соціальним сферам життя 

старшої аудиторії у межах таких програм уваги не приділяють, із чого 

можна зробити припущення, що або ведучі не цікавляться чим живе їхня 

аудиторія, або матеріальна скрута призвела до нівеляції, відходу на другий 

план сфери інтересів, саморозвитку, дозвілля, культурного просвітництва, 

соціалізації людей літнього віку. В українському радіопросторі 

інформаційні потреби цієї категорії слухачів трактують стандартно та 

однозначно, водночас їхні європейські колеги відзначають, що сучасні 

активні пенсіонери схильні більше слухати радіоефіри відмовляючись від 

серіалів та іншого телевізійного контенту. Причиною цьому не стільки 

якість радіоконтенту, скільки ще менша відповідність потребам слухачів 

телеефіру. Позитивною тенденцією подібно українській, у Великобританії є 

збільшення кількості радіоаудиторії, яка отримує доступ до ефіру через 

персональні гаджети та мережу. В країні розроблено галузеві соціальні 

ініціативи спрямовані на допомогу старшим користувачам в опануванні 

новітніх цифрових технологій та навчання їхнього використання. В умовах 

наявної в Україні пропорційної залежності зменшення кількості 

користувачів мережі зі збільшенням їхнього віку, у м. Беркенгед 

(Великобританія) у 2009 р. радіолюбителі старшого віку заснували 
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спеціалізовану мережеву радіостанцію “Vintage Radio”. Учасниками 

ініціативи на базі будинку для літніх людей стали більше 60 англійців у віці 

понад 50 р., які не мають не лише профільної освіти, а й, у більшості, 

досвіду роботи на радіо чи в інтернеті. В програмах із метою соціалізації 

пенсіонерів ведучі звертаються до свого попереднього досвіду, готують 

розважальні проєкти, створюють інформаційні випуски. За роки існування 

ініціатива удостоєна кількох національних премій [702]. 

Підвищення радіостанціями уваги до старшої радіоаудиторії стимулює 

актуалізацію галузевого рекламного сектору. Осмислюючи засади 

“Проєктування освітніх програм для літніх людей” американські дослідники 

М. Гіллен, Дж. Джамп К. Вілкен зауважують, що у їхній країні “до 2050 р. 

кількість населення літнього віку збільшиться більш ніж вдвічі до 88 млн, 

а старших за 85 років нараховуватимуть до 19 млн осіб” [619]. Між тим 

радіопростір, сукупно із іншими медіаплатформами є одним із трьох 

центральних вузлів соціалізації похилих людей. Спільно з громадськими 

центрами та бібліотеками (інформаційними платформами) медіа формують 

комфортну інформаційну інфраструктуру для українців поважного віку. 

Тематичний діапазон актуальний для цієї категорії слухачів включає 

питання: 

– “Охорони здоров’я та медичної допомоги; 

– сімейних стосунків; 

– економічних проблем; 

– догляду; 

– побутових проблем; 

– виходу на пенсію; 

– харчування і дієт” [619]. 

В українському радіопросторі не представлені більшість із цих тем, 

серед наявного тематичного наповнення питання пенсійного забезпечення та 

медицини. Крім тематичного діапазону, варто зважати на оптимальний час 

виходу в ефір таких радіопрограм (принаймні не розміщувати її у вечірньому 
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таймслоті), а також специфіку сприйняття аудіальної інформації. 

Якнайкращому сприйняттю радіопрограм слухачами старшого віку сприяє: 

– анонсування програм із повторами; 

– чітке окреслення тематичних блоків програм; 

– чітка некваплива вимова; 

– за потреби детально пояснювати складні для розуміння теми; 

– уникання нагромадження без тлумачення не поширених абревіатур, 

термінів, жаргонізмів тощо; 

– компенсація музичним, звуковим, шумовим наповненням, 

інтонаційно відсутності зорового контакту з медіазмістом. При цьому варто 

зважати на те, що перенасичення виражальними елементами може 

відволікати, заплутувати слухача, відтак знижувати рівень його інтересу до 

повідомлення [619]. 

Сегмент радіомовлення для старшої вікової категорії радіослухачів, є 

важливим індикатором соціальної відповідальності держави та громадськості 

перед своїми громадянами, та, на думку автора “характеризує цивілізованість 

та зрілість кожного суспільства. Безумовно, згадувати про інформаційні 

потреби літніх людей один раз на рік неможливо, так само як і 

переорієнтувати на їхні потреби сітку мовлення радіостанцій” [74, с. 61]. 

Оформлення спеціалізованого медіпростору для аудиторії за ознакою віку, 

сприяє ідентифікації себе членами старшої вікової категорії затребуваними, 

цікавими навколишньому світу, людьми, точка зору яких почута та 

актуальна. “Часто літні люди змушені залишатися сам-на-сам зі своїми 

потребами та проблемами, бо не знають, у кого і яку допомогу вони мають 

право попросити. Іншим же потрібно знати, що вони не самотні, що життя 

знання, які вони отримали від своїх батьків, зможуть передати наступним 

поколінням через корисні поради, повчальні історії чи просто теплі слова” 

[74, с. 61]. 

Попри це окремої радіостанції та навіть достатньої кількості 

радіопрограм для українських радіослухачів літнього віку не створюють, і це 
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при тому, що середня тривалість життя українця, як про це стверджує 

Інститут показників здоров’я (США) – 72 р. [цит. за 125], а його середній вік 

за інформацією представництва ООН в Україні – 40,4 р. [цит. за 329]. Тож 

більшість наших земляків не довго насолоджуються “золотим періодом” 

власного життя, а вживана в ефірах таких програм аналогія із “осінню життя” 

сприймається як вирок без проекції на позитив на життєрадісність. Кожна 

радіостанція повинна турбуватися про те, щоб зробити цей час для своїх 

слухачів комфортнішим. В умовах активних трансформаційних процесів 

сучасного медіапростору, безумовно, з’являється більше можливостей для 

популяризації радіомовлення серед старшої аудиторії, зокрема через новітні 

засоби, які, втім, часто фінансово недоступні, а соціальні освітні ініціативи з 

навчання роботі в мережі чи користування технологічними пристроями не 

носять системного характеру, тим більше в сільській місцевості, отже 

залишаються недосяжними. Попри орієнтацію на світовий цивілізаційний 

досвід, ментально українські радіопрограми поки що залишаються 

близькими до російських. 

Інша специфічна вікова категорія радіослухачів – діти. Наймолодша 

радіоаудиторія, подібно найстаршій потребує особливої уваги 

радіоменеджерів та авторів програм, однак, на відміну від старшої, 

орієнтована на сприйняття технічних нововведень, мобільніша та адаптивна. 

Попри це діти часто залишаються поза соціально-комунікаційним процесом, 

адже радіоініціатив орієнтованих на них критично мало. Трансформаційні 

перетворення та елементи конвергенції у програмах такого типу слухачі 

сприймають із захопленням, готові слухати та рекомендувати друзям на 

соціальних платформах. Історичний поступ українськомовного дитячого 

радіо має вагомі звершення у минулому, в незалежній Україні на нього 

звертають увагу за залишковим принципом. Причина цьому – заборона на 

розміщення реклами в програмах такого типу. Від’ємний комерційний 

інтерес для радіостанцій не компенсує навіть запропоновані державою 

особливі умови ліцензування медіакомпаній. В ефірі більшості комерційних 
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музично-розважальних радіостанцій такі програми на створюють, тому про 

інтеграцію в них новітніх інструментів до увиразнення ефіру та залучення 

ширшої аудиторії говорити не доводиться. Подібна ситуація і в 

закордонному сегменті українськомовного радіо. 

У глобальному вимірі українські дитячі радіопрограми важко 

порівняти з американськими чи європейськими, дотичніші вони до 

російських. Причина цьому не технічне оформлення чи тематична поліфонія 

пропонованого контенту, а сприйняття слухача – дитини як особистості, 

суб’єкта в комунікативному процесі, в пострадянській традиції вона є 

об’єктом (повчання, навіювання, переконання, тощо). Молодші українці нині 

скоріше віддають перевагу відтворенню банку музики та відеоресурсам ніж 

взаємодії із спеціалізованим медіаконтентом на радіо зокрема. Вони 

нарікають на те, що до дітей у спеціалізованих програмах на радіо ставляться 

зверхньо, висвітлювана тематика несучасна, та не відповідає їхнім інтересам, 

а новітні інструменти зворотного зв’язку та горизонтальної комунікації 

практично не використовують. Змінити ситуацію можливо за умови 

перегляду та модернізації суті радіопрограм для молодшої аудиторії – вони 

мають стати актуальними, сучасними, контактними, конвергентними та 

вірусними. 

Про дітей, як особливу категорію радіослухачів в аспекті історії 

зарубіжного радіомовлення писали М. Бомер [569], С. Аві [554, C. 1–21], до 

дитячої тематики в медіа зверталися С. Лівінгстон [669], Г. Гуннар [625], 

С. Фейліцен, У. Карлссон [605] та ін. У різних країнах теоретиками 

радіожурналістики осмислено підходи до формування конкурентоспроможного 

радіоконтенту адресованого дітям – це праці Х. Клейнстюбера [655], 

Х. Юрга, К. Хайнера [644] та ін. Д. Лопез [670, с. 125–134], Дж. Дорер та 

А. Барацітс [594] робили спроби окреслення векторів конвергенції радіо, 

зокрема в аспекті його особливого соціально відповідального сегменту для 

наймолодших слухачів. Потужний вплив на формування мережі дитячого 

радіомовлення, зокрема створення спеціалізованих радіостанцій на всіх 
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континентах здійснює міжнародна організація “UNICEF” (ЮНІСЕФ) [679]. 

Регулярні підсумкові звіти із її діяльності є перспективним джерелом для 

формування уявлення про структуру глобального дитячого радіо, найбільше 

в країнах, що розвиваються. Окремим сегментом діяльності підвідомчої 

Організації Об’єднаних Націй структури є підготовка методичних комплексів 

для організаторів, керівників та співробітників дитячих медіаорганізацій. 

В українському науковому дискурсі дітей як специфічну аудиторію 

розглядали дослідники телевізійної журналістики (В. Загороднюк [184, 

с. 214–225], О. Білоус [15, с. 150–160], І. Пенчук [345, с. 238–244], 

І. Климович [230, с. 175–178]), періодики (О. Марущак [277, с. 86–91], 

Т. Жалко [172], Т. Єжижанська [170, с. 231–241], О. Орлик [330, с. 26–30]), 

рекламної комунікації (К. Доценко, Т. Іванець [164, с. 155–160]) 

радіожурналістики (авторські дослідження [86, с. 69–75; 111, с. 55–63]). 

Попри те в аспекті національного мультимедійного виробництва досі не 

проведено комплексного дослідження перспективних напрямків 

трансформації дитячого радіомовлення в контексті імплементації ним 

конвергентних інструментів на рівні отримання, обміну та поширення 

інформації радіокористувачами, очікувань молодшої аудиторії від радіо в 

контексті посилення конкуренції із сучасними цифровими платформами. 

Конкурентоспроможними українськомовні дитячі радіоініціативи можуть 

бути серед аудиторії за умов набуття ними форми застосунку та повсюдного 

доступу через персональний мобільний девайс, орієнтації на таргетування 

змісту програм як складової інклюзивної платформи, інших проявів 

безальтернативно підтримуваних мережею опцій. 

Не зважаючи на відмінне бачення перспектив розвитку сектору різними 

виробниками контенту, дослідниками та аудиторією, загальносвітовою є 

тенденція орієнтації молодших радіокористувачів на різноформатний 

музичний контент. За цих умов розмовні блоки є другорядними, та 

сприймаються як додаткова опція до основного медіазмісту. Нині попри 

доступність інформації, практично необмежений її вибір, свободу слова в 
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мережі слухачі цього віку, як-правило, обирають не адаптований для них 

програмний продукт, з яким досить складно конкурувати окремим не 

системним спеціалізованим ініціативам. 

Вибір не розрахованого для сприйняття дітьми програмного продукту є 

наслідком фрагментарної інформаційної політики в галузі, адже дитяче радіо 

в Україні функціонує в умовах жорстких обмежень: часових (транслюються у 

ранковому таймслоті), тематичних (програм для підлітків практично не 

створюють), музичних (радіостанції видають за дитячі передачі блоки 

музичних композицій із радянських мультфільмів чи кінострічок або ж 

пропонують дітям різного віку музичну стилістику для найменших). За таких 

умов неповнолітні справедливо відчувають себе “зайцями” на підмостках 

традиційних медіа, тим більш органічним є звертання ними уваги на 

контактні соціальні платформи, де вони будуть почутими та зможуть 

модерувати власний інформаційний порядок денний, що особливо цінно для 

підлітків. Окремі несистемні дитячі програми на радіо інтегрувати свою 

аудиторію навколо конкурентоспроможної соціально-комунікаційної 

платформи навіть не намагаються, обмежуючись формальним підходом до 

підготовки окремих несистемних випусків політематичних програм. Однією 

із перших спроб у цьому напрямку є створення радіостанції “UA: КАЗКИ” 

для дошкільнят та слухачів молодшого шкільного віку, де авторські тексти 

зачитують відомі українці. Попри актуальність та своєчасність задуму 

ініціатива не дуже активно поповнюється новими аудіофайлами, а лідерами 

думок є автори скоріше для дорослих, батьків слухачів, які долучатимуть до 

прослуховування своїх дітей. Віртуальна платформа радіостанції яскрава, 

однак малофункціональна, відтак на довго привернути увагу своєї аудиторії 

не зможе. 

Прикладом для наслідування українськими радійниками по праву 

можуть стати зарубіжні дитячі радіостанції для різної вікової аудиторії. 

Серед них музично-розважальні (“Wuhan Children Radio 93.6” (Китай), “BBC 

radio for primary schools”, “Takeover Radio”, “Fun Kids” (Великобританія), 
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“Visiticas.com” (Коста Ріка), музичні (“Radio Kidzs” (Болгарія)“WebKIDS” 

(Бразилія) релігійні “Bright.FM Kids” (Голландія), “His Kids Radio” 

(Великобританія) та радіостанції іншого спрямування. Окремі із них, як-то 

міжнародна німецька радіостанція “Radijojo” яка іменує себе “Всесвітнім 

дитячим радіо” [720], демонструють зразок налагодження системного 

дитячого радіомовлення, як запоруки інтеграції своєї аудиторії до 

глобального інформаційного простору. 

В Україні говорити про інтеграцію молодших слухачів у міжнародний 

медійний дискурс засобами радіо наразі не доводиться, адже поодинокі 

створювані ініціативи в країні представлені як правило в ефірі регіональних 

дирекцій Національної суспільної телерадіокомпанії України, які особливою 

популярністю серед молодшої аудиторії не користуються. Віртуальні 

платформи цих радіостанцій також не пристосовані для дітей, набір функцій 

передбачених для користувача стандартно мінімальний. До програм такого 

типу належать “АВС” в ефірі Всесвітньої служби радіомовлення України, 

“Батьківська кухня”, “Вечірня колисанка” на Першому каналі ПАТ НСТУ 

“Центральної дирекції “Українського радіо”). Мінімально адаптовані до 

мультимедійних потреб молодшої аудиторії передачі в ефірі інших ефірних 

радіостанцій, зокрема на радіо “Марія” (“Дитяча катехиза”), Радіо “Дзвони” 

(“Веселий гармидер”), “Радіо “Буковина” (“Kinder-корпорація”), 

Маріупольському муніципальному “Радіо Приазов’я” (“Дитяча хвиля”) тощо. 

Між тим мінімалізм у використанні конвергентних інструментів у таких 

програмах компенсується якісним змістом, цінність якого, щоправда, для 

звиклих до яскравих мультимедійних образів користувачів часто не 

розкривається. Невідомими залишаються слухачам дитячі радіопрограми в 

українському медіапросторі ще й через катастрофічне скорочення їхньої 

кількості, черговий виток якого розпочався внаслідок економічної 

кризи 2014 р. 

Досліджена перспективність радіо у контексті конвергентного 

мультимедійного медіапростору у вимірі радіопрограм для найстарших, 
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наймолодших, а також слухачів із особливими потребами як специфічних 

категорій радіоаудиторії, що вимагають найбільшої уваги медіаспільноти 

поза сумнівом. Поступ у напрямку формування інклюзивного медіапростору 

в аспекті радіомовлення актуалізує інтеграцію українців у міжкультурний 

діалог. На заваді цьому обмежені економічні кондиції радіоорганізацій, та 

державної підтримки. Остання, між тим, не вичерпується виключно 

фінансовим потенціалом, перспективною, на думку автора, є введення до 

структури діяльності представників Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення досліджень у напрямку оцінки інтенсивності 

імплементації інклюзії в медіа. Надалі це обумовить появу більшої кількості 

нових конкурентоспроможних спеціалізованих радіопроєктів. 

Увага до відособлених категорій слухачів у національному 

радіопросторі, на думку автора, є чинником інтеграції глобального 

українськомовного радіо та проявом позбавлення від радянської парадигми 

“більшості”, на зміну якій приходить “більшість меншостей” у медіа. 

Формування українцями глобального інформаційного простору комфортного 

для кожного перспективне в аспекті філософії толерантності, горизонтальної 

комунікації, акумулювання конкурентоспроможності інклюзивного 

медіапростору від місцевого до міжнародного рівня та є запорукою 

інтеграційних трансформацій українського радіомовлення у контексті 

світового медіапростору. Драйвери цього процесу – представники 

професійного журналістського середовища, етичні принципи діяльності яких 

обумовлюють включення адресанта у внутрішній дискурс соціальної групи, 

що при тому не може впливати на інтерес аудиторії, яка залишається поза 

ним. Завдяки цьому філософія інклюзії зводиться не до “нормування” 

меншості, а до переосмислення її сприйняття більшістю. 

Модель сприйнятливого для розвитку соціально відповідального 

українськомовного радіо (в аспекті сексуальної, гендерної рівності, старіння, 

фізіологічних особливостей тощо) є перспективним показником наслідування 

засадничих цивілізаційних характеристик демократичного суспільства 
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заснованого на гарантуванні свободи та рівності його членів. Повага до своєї 

аудиторії у комплексі з плюралізмом думок, не формальною увагою до 

потреб особистості, щирістю у роботі радіожурналістів є запорукою інтересу 

до продукованого Україною медіаконтенту на міжнародному рівні. Іншою 

складовою успіху таких проєктів є інтерес до них аудиторії всередині країни, 

адже часто навіть якісний контент залишається поза увагою слухачів, які при 

тому нарікають на інформаційний голод та неспроможність радіо відповідати 

високим стандартам сучасних мультимедійних платформ. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторських 

публікаціях [67; 74; 78; 85–86; 97; 111].  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Трансформаційний потенціал світового українськомовного радіо 

актуальний у соціально-комунікаційному аспекті його маркетингового 

потенціалу як рушія якісних змін на рівні професійного змістового 

наповнення, інтенсивності процесів упровадження інструментів конвергенції 

та посилення його соціальної ролі через зміцнення прагматичного потенціалу 

радіомовлення в гарантуванні інформаційної безпеки України, подолання 

ексклюзії та зниження рівня від’ємної соціалізації в суспільстві. Це можливо 

шляхом формування радіомовленням інклюзивного простору для широких 

груп громадян, які за ставленням оточення, усвідомленням власного 

включення чи не включення в соціальний дискурс, від української 

радіоспільноти потребують уваги. До таких груп належать люди з 

особливими потребами за станом здоров’я, слухачі похилого віку та дитяча 

радіоаудиторія. Поліфонія програм, адресованих цим категоріям слухачів, 

визначає рівень соціальної відповідальності суспільства та його зрілості. 
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Зміну підходів до організації маркетингової діяльності радіостанції 

пов’язуємо з розширенням презентаційної лінійки рекламного контенту 

внаслідок переорієнтації аудиторії на відтворення в мережі, а в перспективі 

посилення ролі цифрового мовлення, у зв’язку із чим рекламний ринок радіо 

продовжить фрагментуватися. Імплементація новітніх інструментів 

підвищення маркетингової ефективності українських радіопроєктів 

відбувається з різною інтенсивністю. Повна статистична звітність, 

усвідомлення композиції власної аудиторії, комбіновані способи розміщення 

реклами, мінімізація стандартних рекламних блоків та перехід на оплату 

праці відповідно до персональних та рейтингів популярності створюваних 

програм формують нову реальність у радіобізнесі. Тяжіння рекламодавців до 

співпраці з холдингами позбавляє місцевих мовників можливостей розвитку, 

нівелює прогнозовану тенденцію регіоналізації українського ефірного 

мовлення. Імплементація результатів дослідження в перегляді стратегії 

розвитку радіокомпанії, відхід від первинності бренду мовника, на противагу 

позиціонуванню радіостанції як платформи, де створюються потужні 

самостійні проєкти, здатні підсилити медіакомпанію. Такий підхід надасть 

змогу впровадити рейтингову систему програмного контенту та оптимізувати 

ті програми, які користуються найменшою популярністю. 

За цих умов перспективними видаються проєкти, спрямовані на 

посилення інформаційної безпеки країни – захисту національного соціально-

комунікаційного простору на внутрішньому та зовнішньому рівнях у 

контексті використання конвергентних інформаційних технологій в аспекті 

персональної, корпоративної чи державної комунікації з метою відображення 

у відкритому доступі об’єктивної реальності. В українському материковому 

мовленні передачі на цю тематику виходять частіше в ефірі суспільного радіо 

та представлені розважальними, соціально-психологічними, культурно-

мистецькими, історичними, інформаційними проєктами. Комплекс 

радіоефірів, створюваних українцями в усьому світі, демонструє мінімальний 

вплив ворожої пропаганди, орієнтацію на офіційні державні медіаресурси як 
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безальтернативні джерела для отримання інформації про події в Україні, 

тяжіння до формування ідеального образу України, програми не позбавлені 

суб’єктивних оціночних суджень, навіть в інформаційних передачах, щодо 

організації благодійних проєктів, відкриття “інформаційного фронту” в 

різних країнах, що супроводжується звиканням до мілітаристської тематики 

та зменшення уваги до неї. 

Комплекс загроз, які стоять перед Україною, зокрема в інформаційній 

площині, актуалізується в умовах трансформації медіаполя, що не лише 

породжує нові форми небезпеки, а й дає конкретні механізми протидії їй. 

Радіомовлення важливе з огляду на сприйнятливість нових медіаресурсів, 

соціальну емпатію, відчуття національного духу аудиторії та високий рівень 

довіри. Напрацьований під час війти, серед іншого й електронними медіа, 

досвід активного реагування на дражливі суспільно-політичні виклики, 

акумулює громадську активність та спрямовує її на нівеляцію можливих чи 

наявних загроз. 

Посилення соціальної відповідальності радіо на шляху подолання 

ексклюзії в соціумі українцями, зокрема, зумовлено конструюванням 

“цифрового (діджитал) інклюзивного радіопростору” – не обмеженого 

просторовими чи часовими межами, а винятково технічними параметрами 

прийому, відтворення та комунікування з радіостанцією соціального 

медіапростору, орієнтованого на гарантування представниками 

відокремлених груп аудиторії однакових можливостей задоволення власних 

пізнавальних, інформаційних, розважальних потреб інструментами радіо в 

межах єдиного медіапроцесу. Український електронний інклюзивний 

радіопростір є складником інтеграції національного радіопростору в 

міжнародний контекст, адже численні дослідження, зокрема впливових 

міжнародних організацій, засвідчують поступ у тих країнах, частиною 

інформаційної діяльності яких є розвиток мережі інклюзивного мовлення. 

На прикладі радіопроєктів для слухачів із порушеннями зору можна 

констатувати, що процес формування інклюзивного соціально-
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комунікаційного простору в розумінні трансформації суспільного підходу, а 

не адаптації конкретного слухача під параметри медіасистеми потребує змін і 

на наступних етапах. Тенденції розвитку та сучасного стану радіопрограм 

для старшого покоління демонструють стандартний підхід авторів до 

розуміння інформаційних потреб цієї категорії слухачів. Попри орієнтацію на 

світовий цивілізаційний досвід, ментально українські радіопрограми поки що 

залишаються близькими до російських. Маленькі українці практично не 

знають про існування спеціалізованих програм на радіо, вважають їх 

нецікавими та морально застарілими, водночас визнають, що за умов 

осучаснення таких проєктів готові розглянути можливість прослуховування. 

Окремі випуски передач чи неперіодичні дитячі радіопрограми не ставлять 

собі завдання об’єднати свою аудиторію в межах повноцінного соціально-

комунікаційного інклюзивного простору для молодших слухачів. Оскільки 

його формування в Україні продовжується, несправедливо було б говорити 

про залучення наступних поколінь українців до міжкультурної комунікації, 

як це роблять інші держави. 

Складний процес переходу від суспільства з низькою соціальною 

згуртованістю до громади, орієнтовної на соціальну емпатію та включеність 

засобами радіомовлення, спрощують, пояснюють та популяризують ідею 

інклюзії, актуалізують конкретні соціальні зміни. Гармонізація українського 

радіопростору стане передумовою звернення на нього уваги міжнародного 

медіасередовища, завдяки чому маркер українськомовного радіо не лише 

характеризуватиметься за мовним параметром, а й матиме цивілізаційну 

цінність. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ  

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОМОВНОГО РАДІО 

 

 

4.1. Проєктування векторів розвитку радіомовлення слухачами 

 

 

У центрі осмислення трансформаційного потенціалу сучасного 

українськомовного радіо – пересічний радіокористувач, виходячи з 

індивідуальних смаків та інформаційно-розважальних очікувань якого, 

формується порядок денний роботи будь-якої редакції. У добу змістових, 

структурних, ціннісних змін розуміння запиту аудиторії, її сприйнятливості 

до новітніх засобів презентації контенту – логічно зумовлений складник 

визначення векторів розвитку соціально-комунікаційного інституту світового 

українськомовного радіо. 

Цінність наукової роботи зумовлена рівнем її достовірності, 

актуальністю, своєчасністю та продуктивністю результатів, зокрема в 

емпіричній площині. Узагальнюючи методи досліджень у 

журналістикознавстві, В. Різун та Т. Скотникова зауважують, що науковою 

можна вважати теорію, яка “описує певну групу явищ матеріального чи 

духовного світу (…у статистиці); розкриває закономірності функціонування 

цих явищ (…в динаміці); передбачає результати такого функціонування” 

[411, с. 6]. Доктор Е. Роджерс зі США, у свою чергу, основними методами 

для дослідження дифузії в комунікації вважає усні опитування та метод 

“статистичного аналізу” [413, с. 68]. Істинність висновків щодо медіа 

верифіковано через перевірку аудиторією, ефективним документальним 

свідченням якої є соціологічне дослідження. Його репрезентативність – це 

результат ретельної розробки методики підготовки й проведення 

дослідження, підбиття підсумків та аналізу отриманих даних. Стадії 
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соціологічної розвідки М. Горшков та Ф. Шерега описують у формі 

послідовних причинно-наслідкових етапів розробки дослідження, збору 

первинних соціологічних даних, підготовки зібраної інформації до обробки 

та її аналізу [218, с. 8–235].  

Розв’язання системної комплексної проблеми розвитку 

конкурентоспроможного українськомовного радіо у світовому 

медіапросторі передбачає проведення складного аналітичного дослідження, 

окремим сегментом якого є описова розвідка, спрямована на отримання 

цілісних емпіричних даних. Використання цього методу є виправданим ще 

й тому, що аналізована група людей є розосередженою сукупністю 

індивідів, вибір яких має здійснюватися за чіткими критеріями, виділити які 

дає можливість інструментарій цього методу. Характер запитань, звернених 

до реципієнтів, передбачав використання анкетування як різновиду методу 

опитування. У формі особистої (очної) індивідуальної зустрічі, рідше в 

роботі в мікрогрупах проведено масове опитування респондентів, які за 

професійною кваліфікацією не пов’язані з досліджуваною сферою – не 

працюють на радіо та не створюють власного цифрового аудіального 

контенту. 

Як зазначають В. Різун та Т. Сотникова, “дані, отримані 

опитувальними методами, віддзеркалюють суб’єктивні думки опитаних 

(респондентів). Тому опитування бажано поєднувати або з контент-аналізом, 

або зі спостереженням” [411, с. 61]. Тому разом з анкетуванням використано 

вільне інтерв’ю та неструктуроване невключене польове несистематичне 

спостереження як самостійні соціологічні методи, під час спілкування та 

заповнення респондентами пропонованих анкет зібрано додаткову 

інформацію. Її класифіковано за рівнем суб’єктивізму, особливостями 

соціального позиціонування опитуваним себе й сприйняття своєї ролі в 

колективі та використано як ілюстративний матеріал для опису результатів 

дослідження. До прикладу, певною мірою на заповнення анкет впливало 

бажання респондентів здаватися кращими (розумнішими, обізнанішими, 
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компетентнішими) у власних очах та очах оточення. Утім їхня кількість у 

межах соціологічної похибки. 

Метою дослідження є розв’язання складної комплексної соціально 

значущої проблеми дослідження радіоефіру українською як мультимедійного 

складника світового медіасередовища, конкурентоспроможного та 

прибуткового суб’єкта українського медіаландшафту. 

Використання методу опитування надало змогу вирішити такі 

завдання: 

– проаналізувати стан розвитку сучасного українськомовного радіо; 

– визначити вектори трансформації глобального соціального інституту 

радіо крізь призму його українськомовного сегмента; 

– виявити рівень готовності до засвоєння слухачами конвергентних 

перетворень в українськомовному радіо; 

– осмислити спільну й відмінну мотивацію до прослуховування 

новітніх форм радіотворчості в Україні та світі; 

– з’ясувати механізми підвищення конкурентоспроможності, 

комерційної ефективності українських радіостанцій у світовому 

медіасередовищі. 

Проблема, яка лежить в основі розвідки, перебуває на перетині 

інтенсивного технологічного поступу медіа в умовах традиціоналістського 

сприйняття радіо та активної українізації національного й зарубіжного 

радіопростору. Вона має предметний характер, оскільки є результатом 

суперечності на ґрунті антагоністичних уявлень про вектори та перспективи 

розвитку медіа. Це стимулює трансформаційні процеси в галузі, які на 

сучасному етапі йдуть у фарватері конвергентних перетворень, 

акумульованих на базі діджиталізаційних платформ / сервісів. У 

дослідженні актуалізовану на світовому рівні проблему розкрито крізь 

призму радіомовлення українською як маркера національного наративу та 

україноцентричного смислетворення. У довгостроковій перспективі 

необхідні вироблення глобальної стратегії розвитку медіапростору, 
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перерозподіл уваги слухачів/користувачів у якому залежатиме не від типу 

створюваного контенту, а від максимальної персоніфікації аудиторії з 

метою задоволення індивідуальних потреб автономізованого користувача. 

Для цього в середньостроковій перспективі увагу необхідно звернути на 

питання переформатування роботи відокремлених за індикатором мови, 

географії розповсюдження, типом контенту складників глобального 

медіапростору, самостійною концептуальною структурою у якому є світове 

українськомовне радіо. У короткостроковій перспективі цьому сприятиме 

дослідження медіасмаків аудиторії, які, трансформуючись на 

індивідуальному рівні, подібно до атомів утворюють живий організм 

українського радіо. Виходячи із зазначеного, можна констатувати, що 

проблема має глибокий різноплановий характер, оскільки стосується роботи 

відокремлених соціальних інститутів, які формують глобальний 

медіапростір. 

На думку М. Горшкова та Ф. Шереги, “предмет соціологічного 

дослідження є концентрованим виразом взаємозв’язку проблеми і об’єкта 

дослідження” [218, с. 28]. Оскільки проблема не може існувати відокремлено 

від свого носія, об’єктом обрано радіослухачів – жителів сходу України як 

репрезентантів, за стереотипами, російськомовного українства в контексті 

сприйняття ними трансформаційних змін у медіа, серед іншого в аспекті 

мовного оформлення радіопрограм. 

Гіпотеза дослідження сформульована як припущення про сприйняття 

українцями якісних цивілізаційних перетворень у медіа, що в 

українськомовному радіо спростовує тенденційну думку, висвітлену в 

численних рейтингах (зокрема поважному рейтингу медіаінфляції “Kwendi 

Media Audit”) та дослідженнях (наприклад, Л. Міллера з Нью-Йоркського 

університету) щодо безперспективності радіомовлення в середньостроковій 

перспективі. Гіпотеза ґрунтується на таких засадничих судженнях: 

− по-перше, радіомовлення не є пріоритетним медіа для українців, які 

віддають перевагу телебаченню та інтернету; 
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− по-друге, аудиторія переорієнтовується на новітні засоби доступу до 

медіаконтенту, зокрема радіо; 

− по-третє, вона оцінює контент за рівнем інтересу до нього, 

другорядне значення має мова викладу; 

− по-четверте, українська радіоаудиторія, подібно до зарубіжної, 

слухає ефіри з розважальною, пізнавальною метою, цьому сприяють легкість 

відтворення, доступність та ненав’язливість; 

− по-п’яте, радіо є важливим чинником для соціалізації людей з 

особливими потребами (особливо з порушеннями зору) та діяльності в 

напрямі гарантування національної інформаційної безпеки. 

Генеральною сукупністю є жителі сходу України, вибіркову сукупність 

становлять 598 жителів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та 

Харківської областей, яких було опитано в період 03.05.2018–07.06.2018. 

Одиницями аналізу обрано колективи 13 підприємств та установ державної й 

приватної форм власності, орієнтовані на виробництво та надання послуг 

різного спрямування й географії розповсюдження. Одиницями відбору, тобто 

безпосередньо опитаними, є працівники (в окремих випадках відвідувачі та 

користувачі послуг) цих підприємств, які перебували на його базі в дні, коли 

там проходило опитування. Методом імовірнісної випадково-безповторної 

серійної вибірки генеральну сукупність розбито на частини (серії) 

респондентів за заданими ознаками (статтю, віком, місцем роботи). Відбір 

здійснено в кожній категорії так, щоб ключові параметри відбору 

максимально відповідали демографічним параметрам жителів регіону. 

У підсумку методом гніздового опитування інтерв’юйовано колективи 

співробітників цих установ. Цілеспрямовано опитування проведено на 

робочому місці респондентів, оскільки, за визначенням соціологів, “якщо 

бесіда з учасниками проходить у звичних для них умовах, де вони зазвичай 

працюють, то всі обставини, пов’язані з предметом опитування, швидше 

актуалізуються в їхній свідомості” [218, с. 98]. 
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Анкета містила коротку інструктивну частину, де викладено 

актуальність дослідження, підкреслено анонімність і наголошено на 

важливості відвертості та щирості інтерв’юйованих, основного блоку 

питань, де подано основні й не основні запитання у формі закритих 

(альтернативних та не альтернативних, у текстовій та табличній формах), 

відкритих, напівзакритих запитань, які передбачали написання текстових 

відповідей. Усього 73 пункти. Їхня цінність, крім отриманої інформації, ще 

й в ідентифікації рівня аналітичного мислення респондента, його 

обізнаності та готовності бути щирим. Відповіді на такі запитання були не 

обов’язковими, оскільки розрахунок зроблено на чинник, описаний 

М. Горшковим та Ф. Шерегою, згідно з яким “респонденти охоче 

відповідають на відкриті запитання у тому випадку, коли вони мають 

розвинену систему уявлень з теми питання і вважають себе в ній 

компетентними” [218, с. 79]. Завершальна частина анкети – соціально-

демографічний блок (вік, стать, регіон проживання, рід занять опитаних). 

На прямі запитання, які передбачали критичне усвідомлення рівня власної 

компетентності: “Ви знаєте, що таке цифрове радіо й чим воно 

відрізняється від аналогового?” та “Ви знаєте, чим суспільне радіо 

відрізняється від комерційного?” – значна кількість опитаних надали, на 

нашу думку, неточну інформацію, засвідчивши, що така відмінність їм 

відома. Самовпевненість респондентів вплинула на їхню щирість, що у 

відповідях на непрямі запитання цієї частини анкети автором піддається 

сумніву. 

Замір соціальних установок респондентів у двох найбільших блоках 

запитань зроблено за допомогою інтервальних шкал із числовою віссю в 

три значення, розділених симетрично умовною точкою “0”, яка відповідає 

значенню “інколи”, “складно сказати” та розділяє протилежні пари “так – 

ні”, “часто – ніколи”. Відповіді в межах блоку анкети, об’єднаного 

запитанням: “З якою метою Ви слухаєте радіо?” – порівняно з 

результатами аналогічного опитування щодо впливу цифрового радіо на 
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традиційне, проведеного Д. Шелліном у 2016 р. в Університеті Брігама 

Янга (Юта, США). За допомогою одновимірного аналізу осмислено спільні 

та відмінні потреби й очікування слухачів від радіоконтенту у двох 

країнах, результати подано в таблиці та у формі діаграми. Стандартна 

статистична похибка – 0,040%. Її розраховано за допомогою онлайн-

калькулятора вибірки на сайті незалежної дослідницької організації 

“Соціополіс: Social, Political & Market Research”, послугами якої 

користується Одеська обласна державна адміністрація, тютюнова компанія 

“Бритіш Американ Тобакко Україна”, виробник парфумерії і косметики 

“L’Oréal” тощо [442]. Розрахунок здійснено за формулою, основними 

змінними якої є обсяг генеральної сукупності (11 816 517 осіб), довірча 

ймовірність (0,95) та обсяг вибіркової сукупності (598 респондентів). 

Генеральною сукупністю є жителі Дніпропетровської (3 222 144 особи), 

Донецької (4 190 072 особи), Запорізької (1 717 539 осіб) та Харківської 

(2 686 762 особи) областей, інформацію про кількість жителів у яких 

станом на 1 травня 2018 р. взято з офіційних даних Державної служби 

статистики України [154]. Свідомо зазначено загальну кількість жителів 

Донецької області, які проживають по обидві лінії розмежування, оскільки 

часто респонденти є тимчасово переміщеними до Запорізької області 

особами. 

Під час обробки результатів методом ручної табуляції [413, с. 55] мало 

місце структурне групування анкет за кваліфікаційним розрядом віку 

респондентів. Результати подано в трьох вікових групах, розділених за 

використовуваними компанією “Nielsen Global Tam Communication” [763] під 

час рейтингових досліджень медіа в Україні категоріями: “4–17 років” 

(опитано 60 осіб від 11 років), “18–54” (охоплено 464 респонденти) та “55+” 

(інтерв’юйовано 74 особи). Для можливості зіставлення дані переведено у 

відсотки. Сформовано три варіаційні (кількісні) ряди у формі неперервних 

значень (вікових інтервалів) респондентів, із встановленою нижньою, проте 

не обмеженою верхньою віковою межею опитуваних. 
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Заповнення респондентами традиційної паперової анкети, на нашу 

думку, забезпечує точнішу репрезентативність результатів порівняно із 

сучасною електронною формою анкетування (“Google Forms”). Остання є 

виразником думки користувачів, за даними міжнародного агентства “We are 

social” (Італія), яке вивчає світову динаміку використання цифрових медіа, у 

звіті “Digital in 2018” зазначено, що лише 58% населення України є 

користувачами мережі, 29% – активними користувачами соціальних мереж, 

22% – мають доступ через мобільні пристрої (смартфони) [649, слайд 237]. 

Отже, масове опитування в інтернеті може репрезентувати думки лише 

половини українців. Водночас ця форма є перспективною для експертних 

досліджень із чітко встановленою адресністю, про що йтиметься в 

наступному підрозділі. 

За підсумками “польового анкетування” оброблено зібрану 

інформацію, узагальнено результати та докладно відображено їх у формі 

шкал, таблиць та діаграм. Описана методологія проведеного дослідження 

надала змогу проаналізувати, осмислити, інтерпретувати отримані дані та 

сформулювати висновки. 

Виходячи з доступності радіо як медіаканалу з однією з найширших 

мереж покриття в Україні, усвідомлюємо, що кожен українець 

цілеспрямовано чи опинившись у місці відтворення аудіотрансляції (у 

транспорті, на роботі, у місцях відпочинку тощо), є його слухачем. 

Дізнаватися, чи слухають радіо українці, недоцільно, відповідь однозначна 

– так. Інтенсивність та цілеспрямованість такого прослуховування потребує 

уточнення. Протягом тижня жителі сходу України слухають радіо. Зокрема, 

у варіаційному ряді вікової категорії “4–17” слухали 50% опитаних, стільки 

ж (50%, або 231 опитаний) віком “18–54”, старші респонденти, об’єднані в 

межах дослідження в групі “55+”, у 62% випадків підтримали пропоновану 

тезу (Додаток К, табл. К.1, рис. К.1). Позитивна відповідь, крім упевненості 

в потенціалі радіо як медіаканалу, демонструє переважну прихильність до 

нього дорослих опитаних, що, безумовно, добре, однак, у перспективі зміна 
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поколінь стане причиною зменшення інтересу до традиційного радіо. Інша 

проблема в тому, що саме для найактивніших користувачів спеціалізованого 

контенту створюють найменше. На прикладі музичного наповнення 

безальтернативними стають композиції формату “Хіти 80–90-х” та 

“Шансон”. 

Респонденти, аналізуючи частоту й тривалість відтворення 

аудіопотоку, констатують, що раніше слухали радіо частіше. Думки 

опитаних різного віку тут збігаються: серед найменших слухачів “4–17” – 

48%, “18–54” – 44%, найстарших – 45% (Додаток К, табл. К.2). Водночас 

оптимістичною є й протилежна тенденція актуалізації радіо для 15% 

слухачів, які із часом почали обирати радіо серед інших медіа 

систематично. Ця категорія його прихильників є первинною ланкою для 

кількісного нарощування аудиторії, особливо в умовах, коли частка радіо на 

загальному рекламному медіаринку України – у межах 4%. Для третини 

опитаних рівень прослуховування не змінився, а радіо вже є цінним 

джерелом інформації, музики та розваг (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Динаміка прихильності українців до радіо 
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пояснювали низьку періодичність прослуховування зайнятістю, увагою до 
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прослуховування її без авторизації. Отримана відповідь актуалізувала ще 

одну проблему, притаманну пострадянському простору, – неконтрольоване 

неоплачуване піратське завантаження контенту, конкурувати з яким, як і 

викорінити його, складно. Суворе дотримання авторських прав, платне 

завантаження кожної композиції повернуло б до радіо звиклих до 

безкоштовних форм отримання інформаційних послуг українців. 

Скоріше за все, ці користувачі прийшли б у мережу, адже кількість 

традиційних радіоприймачів, враховуючи його низьку (порівняно з іншими 

пристроями) вартість, в оселях респондентів зменшується. Пріоритетними 

тут є комп’ютери (“4–17” – 93%; “18–54” – 91%; “55+” – 74%) та телевізори 

(“4–17” – 95%; “18–54” – 93%; “55+” – 80%) (Додаток К, табл. К.3, 

рис. К.3.1). Традиційні радіоприймачі зберігаються в оселях, де, варто 

враховувати, зазвичай проживає родина з кількох осіб, менше від половини 

опитаних (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Наявність радіоприймачів в оселях опитаних 

 

Мобільність радіо та міграція аудіопотоку між різними пристроями 

настільки гнучка, що традиційний приймач на сучасному етапі безнадійно 

втрачає свою затребуваність, і причиною цьому не лише мережі. 

Автомобільний, стаціонарний приймач, персональний комп’ютер, планшет, 

дротове радіо, смартфон та телевізор – ці пристрої вже відтворюють 

аудіопотік, а в перспективі кількох років названа лінійка поповниться. 
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Дослідниця конвергенції та інтерактивності радіо П. Кордеіро з 

Технічного університету Лісабона (Португалія) констатує: “У шістдесятих 

роках транзистор та автомобільне радіо зробили радіослухання 

індивідуальним і змінили навички прослуховування, розширюючи вплив 

радіостанції серед молоді та водіїв” [584, с. 495]. Автомобільний 

радіоприймач (від аналогового до цифрового й з’єднаного з мережею) є 

однією з найперспективніших платформ збереження частки радіо на ринку. 

Емпіричні результати фінської вченої з Університету прикладних наук у 

Хельсінкі С. Карттунен щодо використання соціальних медіа на радіо у 

2017 р. дали підстави їй стверджувати: “...в середньому анкетовані 

визнають, що вони іноді слухають радіо (3 із 5). Багато хто казав, що 

зазвичай вони це роблять за кермом по дорозі на роботу” [645, с. 38]. 

Глобалізаційні зміни зробили ці процеси актуальними й в Україні. 

Наше дослідження підтвердило пріоритетну роль автомобільного приймача у 

відтворенні радіоефіру в найактивнішій економічній аудиторії “18–54” – 

44%. Тенденційним у контексті розвідки С. Карттунен є зростання ролі 

смартфону як джерела відтворення аудіопотоку. Останніми роками завдяки 

інтеграції мобільного пристрою з мультимедійною смарт-автомагнітолою у 

форматі як контактного (“AUX” і “USB” портів), так і безконтактного 

(“Bluetooth”) з’єднання смартфон став вірним помічником автолюбителів. 

Динамічний спосіб життя останніх максимально поєднується з фоновим 

сприйняттям аудіопотоку, а новітні можливості сучасних плеєрів надають 

змогу здійснювати звукове керування функціями, обирати станції серед 

безлічі в інтегрованих на базі мобільних платформ сервісів тощо. 

Потенціал використання смартфону в радіомовленні виходить далеко 

за межі салону автомобіля, охоплюючи не лише функцію відтворення, а й 

комунікації з радіостанцією, підготовку контенту тощо. Найактивнішими 

інноваторами, “ранньою більшістю”, за термінологією Е. Роджерса [413, 

с. 43], є представники варіаційного ряду “4–17”. Для 68% із них смартфон є 

основним засобом доступу до радіо. Технології впровадження новітніх його 
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форм підтримують представники “пізньої більшості”: 42% респондентів у 

віці “18–54” та 41% – категорії “55+”. Сума значень, що відповідає засобам 

доступу до радіо через підключення до мережі, значно перевищує відсоток 

аналогового прослуховування через традиційні приймачі, що також видно на 

рис. 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Пристрої, через які респонденти слухають радіо 
 

Переорієнтація на нові цифрові технології аудиторії відчутна й на рівні 

отримання новин. Хоча з радіо 43% респондентів варіаційного ряду “55+” 

дізнаються новини, все ж пріоритетним для них є телебачення (57%). 

Респонденти двох молодших категорій віддають перевагу соціальним 

мережам (82% і 64% відповідно) як території вільного вибору медіазмісту та 

формування персональної стрічки новин (Додаток К, рис. К.5.1). 

Запропонований інтерв’юйованим альтернативний варіант відповіді, згідно з 

яким оточення є джерелом інформації для респондентів, знайшов підтримку 

значної частини опитаних: 63% – у ряді “4–17”, 35% – “18–54” та 26% серед 

респондентів віком “55+” (табл. 4.1). 

Індивідуальне спостереження засвідчує, що цією відповіддю 

респонденти, зокрема, ставили під сумнів об’єктивність та достовірність 

повідомлень медіа, висловлювали довіру рідним, окремим друзям і літерам 

думок. 

43%
52%

18%

38%

10%

68%

32%35%

20% 17%

44%

18%

42%

23%30%
23% 32% 37%

16%

41%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

ПК Планшет Проводове Авто. 
приймач

Стац. 
примач

Смартфон Телевізор

“4–17” “18–54” “55+”



295 

Таблиця 4.1 
Джерела отримання новинної інформації опитаними 

№ 
з⁄п 

Ряд 
Соціальні 

мережі 
Радіо Телебачення 

Періодичні 
друковані 
видання 

Оточення Інше 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 49 82 14 23 34 57 10 17 38 63 0 0 
2 “18–54” 299 64 130 28 145 31 92 20 162 35 0 0 
3 “55+” 30 41 32 43 42 57 19 26 19 26 0 0 

 

Упередженість стосовно медіа дисонує зі значним рівнем упевненості в 

обізнаності опитаними з приводу відмінності між цифровим та аналоговим, 

суспільним і комерційним радіо. Обидва питання актуалізовані на сучасному 

етапі, оскільки визначають найактуальніші вектори розвитку радіо в Україні.  

Українські радіослухачі зізналися, що зміст понять цифрового та 

аналогового радіо для них невідомий (51% варіаційного ряду “55+”, 55% – 

“18–54”, 57% – наймолодших радіослухачів) (рис. 4.4). Експерти ж, опитані 

на наступному етапі дослідження, висловили сумнів у щирості слухачів, 

назвавши їхні відповіді “лукавими” (62% із 55 опитаних) (Додаток М, 

рис. М.20.1) та запідозривши їх у тому, що вони “не володіють поняттями”, 

“кожен відповідав у міру свого розуміння”, “людям просто немає різниці – як 

саме до них у вухо потрапляє звук радіо (через аналоговий сигнал чи 

цифровий)” (Додаток М, табл. М.20). 

 

 

 

Рис. 4.4. Обізнаність респондентів щодо відмінності між цифровим  

та аналоговим радіо 
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З незначним переважанням респонденти задекларували, що їм відома 

відмінність між суспільним та комерційним радіо (68% варіаційного ряду 

“55+”, 55% респондентів віком “18–54” та 33% наймолодших радіослухачів) 

(Додаток К, рис. К.8.1). Думка експертів стосовно такої відповіді 

неоднозначна: проти 42% тих, що повірили в сказане, 43% – сумніваються 

(Додаток М, рис. М.21.1). Аргументація останніх потребує окремої уваги. 

Експерти, за винятком лаконічних тез: “людям складно зрозуміти...” та 

“потрібно більше проводити роботи над популяризацією та ознайомленням 

аудиторії із суспільним мовником”, переконані: “В Україні ніхто не знає в 

чому різниця. Хоча би тому, що Суспільне мовлення – це від лукавого. 

Правильна назва – Громадське мовлення (Public media). І паблік 

(англійською) означає перш за все – НЕ комерційний. Щось, що НЕ є чиєюсь 

приватною власністю і не має Заробіток – головним пріоритетом. В українців 

украли слово «громадське радіо» і віддали його грантожерам, які 

обслуговують інтереси не громадян, а грантодавців. Дали, щоб ще більше 

заплутати людей, придумали слово «суспільне» мовлення” (Додаток М, 

табл. М.21). 

Найпоширенішими помилками була синонімізація слухачами 

“цифрового” та “інтернет-радіо” й підміна понять “суспільного” та 

“державного” (“у новій обгортці”, як зазначали опитані) радіомовлення. 

Частина з тих, хто давав ствердні відповіді та був упевнений у своїх знаннях, 

помилялися. 

Попри, на перший погляд, скептичне ставлення до радіо та 

прогнозовану орієнтацію до візуальних медіа, при докладнішому розгляді 

виявлялося, що конкретні питання українців хвилюють, а відверті роздуми 

над перспективами розвитку радіо спонукають до пошуку й пропозиції 

вдалих, як на їхню думку, інформаційних стратегій і комерційних ідей. Одне 

з дискусійних для жителів сходу України, як стереотипно вважають, мовних 

запитань черговий раз підтвердило нашу гіпотезу про надуманість конфлікту 

та його штучну актуалізацію в суспільстві. 
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Підсумки соціологічного онлайн-опитування 111 респондентів, 

проведеного П. Мірошниченком 20–28.03.2015, у контексті дослідження 

звукового образу українського радіомовлення як національно-культурного 

феномену засвідчили пріоритетність української мови прослуховування 

радіопрограм для 60,6% опитаних, російської – лише для 8,7%, інших мов – 

для 30,8% [294, с. 273]. Повторне анкетування, проведене автором із 

використанням ідентичної методологічної бази за рік, дало можливість 

зафіксувати тенденцію зростання орієнтації до української мови в ефірі 

слухачами до 77,4% (від загального числа в 450 респондентів) [294, с. 288]. 

Автор припускає, що отримані оптимістичні результати, “можливо, через те, 

що левова частка респондентів складається з людей віком 16–35 років 

включно, для яких українська мова є більш звичною та функціональною, ніж 

для людей старшого віку” [294, с. 273]. Дослідник опитав респондентів з усієї 

України, щодо сходу дані усереднені, активні користувачі мережі не 

відображають поглядів слухачів радіо в офлайні. 

Беручи до уваги описані застереження, визначено пріоритетну мову 

для прослуховування радіопрограм слухачами зі Східної України. 

Опитування, яке в межах трьох вікових варіаційних рядів, охопило 

максимально широку вікову категорію респондентів, включених та не 

включених у контекст інтернет-комунікації, дало суттєво відмінні 

результати. Так, мовне оформлення радіопрограм для більшості 

респондентів (“4–17” – 50%, “18–54” – 47%, “55+” – 35%) має другорядне 

значення. Однак позитивно, що саме у віковому варіаційному ряду “4–17” 

найбільше тих, які не визначають готовності до прослуховування мовою, 

якою говорять в ефірі. Прогнозовано консервативні найстарші, для них 

пріоритетною є російська – так відповіли 34% респондентів. Майже 30% 

(“4–17” – 28%, “18–54” – 29%, “55+” – 34%) опитаних зручніше сприймати 

інформацію поширеною в регіоні російською і лише 24% (“4–17” – 20%, 

“18–54” – 24%, “55+” – 30%) – державною мовою (Додаток К, табл. К.6, 

рис. К.6.1). Утім респонденти зазначали, що це питання зручності, і лише в 
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окремих випадках радикально однозначно висловлювали неготовність 

слухати ефіри, де говорять іншою, ніж їхнього побутового спілкування, 

мовою. 

Між тим прихильників української в радіоефірі виявилося більше серед 

найстарших слухачів – 30%. За рахунок вибору категорії “не звертаю уваги 

на мову”, пріоритетної в межах варіаційного ряду “4–17”, орієнтованих 

однозначно на українську серед них лише 20% (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Орієнтація на українську мову прослуховування радіоефіру 

слухачами різного віку 

 

Система мотивації до прослуховування радіопрограм слухачами, крім 

їхнього мовного вираження, досить широка. Методом індукції дослідники в 

різних країнах доходять висновків щодо виключно внутрішнього контексту 

причин звернення користувачів до радіо, що претендують на істинність на 

міжнародному рівні. Розгляд його глобального українськомовного сегмента 

неможливий без аналізу зарубіжної наукової думки в галузі, тим більше що 

часто такі наукові пошуки відбуваються паралельно в різних країнах. 

Близькою до проведеного нами опитування є розвідка Д. Шелліна з 

Університету Брігама Янга (Юта, США), де автор запропонував 

348 учасникам анкетування оцінити трансформаційні процеси в 

традиційному й цифровому радіо за різними переслідуваними ними 

мотивами. На українському ґрунті такі дослідження ще матимуть місце після 
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повноцінного переходу на цифрове мовлення, наразі висловлені думки цінні 

в розрізі класифікації мотивації до прослуховування радіо та її ієрархії для 

аудиторії. 

Запропонована Д. Шелліним класифікація факторних навантажень до 

мотивації прослуховування радіо включає п’ять блоків: 

– інформаційні мотиви: висловлювати політичні погляди, дізнаватися 

новини, отримувати рекламні повідомлення, слідкувати за спортивними 

подіями; 

– мотиви відпочинку (за автором, “пасивного коригування настрою” 

[745, с. 44]): згаяти час, не нудьгувати, розважитися, усамітнитися тощо; 

– соціальні: надає змогу контактувати зі станцією, допомагає 

сформувати свій смак у музиці, дружнє до слухача, орієнтує до 

наслідування дій оточення, радіо живе, розвиває комунікабельність, 

спілкування; 

– мотиви самоактуалізації, досліджені американським психологом 

А. Маслоу, який тлумачив їх як “миттєвості, коли людина проявляє своє 

«Я»” [280, с. 57]; Д. Шеллін до таких зараховує активізацію роботи, 

мотивацію відволіктися від рутини, дізнатися про пісню й виконавця, 

займатися спортом, фоново слухаючи музику, мати можливість будь-де 

відтворити звук, обрати музику, створити свій плейлист [745]; 

– другорядні мотиви – блок класичних, незмінних із часом чинників, 

серед яких: безкоштовне користування, звичка, зручність, моніторинг 

оновлення музики, отримання музичних сюрпризів, підвищення настрою, 

можливість робити приємнішою нудну роботу, стимулювання до змін у 

житті, фонове відтворення [745, с. 44–52]. 

Верстка анкети Д. Шелліна передбачала оцінювання складників 

кожного блоку окремо [745, с. 44–52], задіяний нами комплекс методів надав 

змогу презентувати респондентам табличну форму з переліком 33 мотивів, 

визначити пріоритетність кожного з яких можна в числовій осі в три 

значення: “часто” – “інколи” – “ніколи”. Результати подано графічно в 
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Додатку К (табл. К.9, рис. К.9.1–К.9.5; табл. К.10, рис. К.10.1–К.10.5; 

табл. К.11, рис. К.11.1–К.11.5).  

Встановлено, що слухачі молодшого віку, об’єднані в межах 

варіаційного ряду “4–17”, найчастіше вмикають радіо, аби дізнатися музичні 

новинки, – 62% та під час спортивних тренувань – 62%. Актуальною для них 

є також можливість вибору музичного супроводу (57%), зручності та моди 

серед оточення – по 55%, ще 53% опитаних переконані, що працюють під 

музику швидше (Додаток К, табл. К.9). Респонденти, об’єднані нами у 

варіаційному ряду “18–54”, керуються переважно раціональними мотивами 

фонового відтворення та безкоштовності доступу до контенту – по 44%. Крім 

того, важливою для них є доступність (41%) і зручність (40%) (Додаток К, 

табл. К.10). Керуються доступністю (51%) та безкоштовністю (57%) 

прослуховування опитані віком від 55 років, найчастіше наголошують на 

цінності фонового відтворення (62%), отримання інформації (55%) та 

розважальної мотивації (54%) (Додаток К, табл. К.11). Мотиви українців 

актуалізовані в аспекті традиційних підходів до роботи радіо та 

самоактуалізації, рідше – інформаційні й соціальні.  

Для зарубіжної радіоаудиторії останні з названих мотивів є 

визначальними. Слухачі в США найчастіше слухають радіо з метою 

отримання новин та формування персонального плейлиста. Під звуки радіо 

вони проводять дозвілля, полегшують нудну роботу, слухають у компанії та 

комунікують зі станцією [745, с. 44–52]. Цікаво, що опитані українці надто 

мляво орієнтовані на зворотний зв’язок, лише 14% сукупних трьох 

варіаційних рядів вдаються до цього періодично, ще 69% навіть не 

намагалися (Додаток К, табл. К.9–К.11).  

Перспективні мотиви до використання конвергентних інструментів, 

актуалізовані в мережевому радіомовленні українцями різного віку, поки що 

сприймаються без ентузіазму (рис. 4.6). Попри те, що використовувати нові 

можливості слухачі, у більшості своїй, поки не орієнтовані, утім з 

упевненістю стверджували, що здивувати їх медіа не зможе. 
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Рис. 4.6. Систематичне використання слухачами різного віку новітніх 

інструментів радіо 

 
Динамічна природа функціональних можливостей смартфону 

демонструє перспективи розширення популярності радіо серед 

користувачів, особливо молодшого віку. Порівняльні цифри наявності 

новітніх моделей мобільних пристроїв у респондентів варіаційного ряду 

“4–17” та рівня прослуховування ними радіо за допомогою цих пристроїв 

не оптимістичний, проте наочно демонструє однозначно перспективний 

вектор продуктивного поступу радіо в цьому напрямі. Наслідком його 

трансформації в площину сучасних мобільних пристроїв стане відчутне 

омолодження аудиторії, що особливо цінно зі зміною поколінь, яке наразі 

загрожує зникненням друкованої періодики. Можливість завжди бути 

“під рукою”, яка в аналогових приймачах, вмонтованих окремою опцією в 

смартфони, не актуалізована (окремі респонденти навіть не знали, що 

таке розширення взагалі наявне), за умов підключення до мережі 

розробленого застосунку радіостанції з передбаченими опціями 

максимальної модерації персонального інформаційного та музичного 

порядку денного може стати однією з провідних у розвитку 

радіо (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Систематичне використання слухачами різного віку новітніх 

інструментів радіо 

 
Відмова від аналогового мовлення, що в перспективі актуалізує 

потребу придбання цифрових радіоприймачів для опитаних нами українців, 

стала неприємною несподіванкою. Непріоритетність серед інших типів медіа, 

альтернативні варіанти доступу до ефіру, обмежені фінансові можливості 

респондентів мали наслідком неготовність більшості українців витрачатися 

на купівлю вартісного радіоприймача. Аргументи у вигляді додаткових 

можливостей, якості звучання та збільшення кількості радіостанцій не 

сприйняли й у підсумку в кожному варіаційному ряду констатували відмову 

витрачатися: “4–17” – 78%, “18–54” – 77%, “55+” – 71% (Додаток К, 

табл. К.12–К.14, рис. К.14.10). Серед іншого респонденти визнали 

актуальною для себе мотивацію безоплатного доступу до медіаканалу й 

наголосили на неготовності оплачувати відтворення контенту вищої якості. 

В ефірі слухачі віддають перевагу музиці. Про це дізнаємося в кожному 

варіаційному ряду: 66% слухачів категорії “55+”, 81% – “18–54”, 68% –  

“4–17” (Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.3). Опитані старшого віку 

орієнтовані й на розмовний контент, характеризують радіо і як джерело 

новинної інформації (Додаток К, табл. К.11, рис. К.14.3). В індивідуальній 

бесіді вони називали цікавими програми інформаційно-аналітичного, 
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історичного, пізнавального спрямування, а молодші слухачі – розважальні та 

пізнавальні проєкти, згадати назви таких було складно всім. Результати 

спостереження за відповідями опитаних засвідчують орієнтацію аудиторії на 

тематику, оформлення, тип контенту з низьким рівнем його персоналізації, 

слухачі не слідкують за роботою окремих авторів та ведучих, не можуть 

згадати назв авторських проєктів і, тим більше, не слухають їх систематично. 

Серед нечисленних слухачів дротового радіо знавців конкретних програм 

більше, проте причина цьому скоріше безальтернативність прослуховування, 

ніж однозначна зацікавленість у предметі викладу. 

Готовність до прослуховування молодшою аудиторією розмови в 

радіоефірі визначається актуальністю теми, стилем викладу (відсутність 

повчання, гумористичні діалоги), з акцентом на стислий хронометраж. 

Респонденти категорії “18–54” віддають перевагу новинам (найчастіше 

згадують курси валют, гороскопи, інформацію про “зірок” сцени), 

розважальним рубрикам, однак, зазвичай слухають фоново. Найбільше 

орієнтовані на прослуховування розмовного контенту в ефірі старші 

слухачі – 45%, найменше – молодша радіоаудиторія – 28%, респонденти 

категорії “18–54” – 33% (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Прослуховування розмовних радіопрограм респондентами 
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Музичний контент, який користується більшою популярністю серед 

слухачів, визначається набором стилів ефірних радіостанцій, мережеві 

проєкти великою популярністю серед опитаних не користуються. Крім 

характеристики жанрів музики, важливо усвідомлювати країну її виробника, 

адже десятиліттями Україна була глибоко інтегрована в культуру російської 

поп, рок, реп-музики. Відбувається поступова переорієнтація слухачів, однак, 

інколи не в бік українських виконавців. Усвідомлюючи, що музичні смаки 

опитаних різного віку відрізняються, нами досліджено та проаналізовано їх 

окремо в межах трьох варіаційних рядів вікових категорій із розмежуванням 

кожного зі стилів за ознакою мови виконання: українською, російською та 

зарубіжною (іншими). 

З’ясовано, що музичні смаки дітей – респондентів вікової категорії  

“4–17” – перебувають у площині російської та зарубіжної музики. Свою 

прихильність до українських виконавців опитані відзначали рідше. 

Композиції російською в стилі поп (40%), рок (43%) та реп (58%) разом із 

іншими зарубіжними (50%, 43%, 48% відповідно) користуються найбільшою 

популярністю серед молодших жителів сходу України. Українська для них 

асоціюється здебільшого з народною музикою й привертає увагу 18% 

опитаних (Додаток К, табл. К.16, рис. К.16.1). 

Слухачі економічно найактивнішої широкої категорії “18–54” свої 

музичні вподобання не зводять до вузького набору музичних стилів. 

Композиції українською тут користуються увагою на рівні з російськими та 

іншими зарубіжними. Та навіть за таких умов, зауважуючи те, що 

респонденти роками перебували в проросійському інформаційному полі, 

українська пісня конкурентоспроможна та популярна в розрізі поп-музики 

(40%), народних (34%), естрадних, рок (по 30%) композицій (рис. 4.9). 

Найчастіше народну (49%) та естрадну (45%), рідше хіти 80–90-хх рр. 

(32%) та популярну (30%) музику представники варіаційного ряду “55+” 

воліють слухати на радіо українською. Безальтернативно популярними на 

рівні 50% і 49% є російський шансон, естрадна музика та хіти 80–90-хх рр. 
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Ті самі музичні стилі користуються визнанням і на рівні зарубіжних 

виконавців (Додаток К, табл. К.18, рис. К.18.1). 

 

 
 

Рис. 4.9. Музичні смаки респондентів у варіаційному ряду  

вікової категорії “18–54” 

 
Графічне подання результатів дослідження дає можливість 

стверджувати, що первинними для респондентів є категорії музичних 

стилів, яким вони віддають перевагу, мовне оформлення та належність її 

виконавця до однієї з країн є другорядним чинником. Старші слухачі 

віддають перевагу російській музиці, молодші – іншій зарубіжній, музичні 

смаки слухачів віком “18–54” максимально широкі, й українська тут 

конкурує на рівних. Викликає занепокоєння той факт, що для респондентів 

варіаційного ряду “4–17” державна мова в музиці не асоціюється із 

сучасною культурою, натомість зведена до класичних наспівів. Відхід від 

російськомовного контенту тут не призвів до популяризації українського, 

натомість глобалізаційні чинники стимулювали переорієнтацію на 

зарубіжний музичний ринок. 
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Радіо як джерело національно-патріотичного, державницького 

медіазмісту молодші слухачі також не сприймають. Український колорит 

радіоефіру викликає позитивні емоції в старших респондентів – 26% і 43% 

вікових категорій “18–54” та“55+” відповідно (рис. 4.10).  

 

 

 

Рис. 4.10. Радіоефір як джерело національно-патріотичного змісту  

для опитаних 

 

Респонденти будували асоціативний ряд зазвичай на рівні форми 

(згадуючи мову ведучих і пісень), а не змісту (тематику програм, особливості 

викладу матеріалів, смислові акценти, наскрізні лінії тощо) радіоефіру. 

Поверховість сприйняття й несерйозне ставлення до радіо як каналу впливу, 

зокрема ідеологічного, залишає інструмент для маніпуляцій на рівні 

ідеологічних, політичних та інших впливів. 

Фоновість сприйняття є однією з переваг радіо, але водночас і вагомим 

його недоліком, адже значна частина змісту губиться через неусвідомлене 

слухання. Так, тест на знання назв конкретних радіопрограм, як і імен 

декількох ведучих ефіру, опитані не склали (Додаток К, табл. К.12–К.14, 

рис. К.14.11–К.14.12). 

Протилежний підхід до сприйняття контенту демонструють подкасти. 

Одна з найперспективніших форм радіомовлення на глобальному рівні серед 

українських слухачів поки що не знайшла значної кількості прихильників. 

3%

26%

43%
57%

27%
16%

40%
48%

41%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Варіаційний ряд вікової 
категорії “4–17”

Варіаційний ряд вікової 
категорії “18–54”

Варіаційний ряд вікової 
категорії “55+”

Так Складно сказати Ні



307 

Лише 11% із 598 опитаних дали ствердну відповідь (рис. 4.11), серед них 

респондентка 21 р., яка, розмірковуючи над перспективами розвитку радіо, 

написала: “Не буде радіоприймачів у звичному нам вигляді. Буде поширене 

дещо схоже на сучасні подкасти” (Додаток Д, табл. Д.15). Подкасти у формі 

завантажених на сайт окремих випусків програм у хронологічній 

послідовності впроваджують усе більше радіостанцій. Ці файли 

завантажують на сайт або сторінку проєкту чи станції в соціальних мережах, 

а також на подкаст-ресурси. До прикладу, на сайті “Радіо Аристократи” 

(Київ) випуски окремих програм, які є переважно авторськими, завантажують 

на сайт в окремих блоках, які відповідають назвам програм і транслюються 

сезонами. Утім на сході України слухачів таких проєктів небагато. 

 

 
 

Рис. 4.11. Періодичність прослуховування аудіоподкастів респондентами 

 

Більше уваги вони зосереджують на традиційних аудіокнигах, утім, як 

правило, це російськомовні художні твори російських чи інших зарубіжних 

авторів. До них періодично звертаються 18% респондентів варіаційного ряду 

“4–17”, 42% опитаних віком “18–54” та 12% осіб у категорії “55+” 

(Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.11–К.14.8). 
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наймолодших опитаних готові до такого експерименту, ще 50% розглядають 

таку можливість (Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.19). Оскільки 

складнощів із технічним супроводом та оформленням у користувачів не 

виникає, то імпульсом до розвитку подкастингу в Україні стала б 

популяризація самої форми аудіощоденників серед вікових чи соціальних 

груп. Поки що найпопулярнішими є фотозвіти та короткі відеозвернення, які 

опитані найчастіше тиражують у соціальних мережах “Facebook” та 

“Instagram”. 

Користувачів соціальних мереж серед респондентів ряду “4–17” – 83%, 

“18–54” – 76%, “55+” – 34% (Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.4). 

Припускаємо, якби опитування проводили в електронному варіанті, відсоток 

прихильників соціальних платформ був би вищим, однак репрезентативність 

таких даних сумнівна. 

Підписаних на спільноти радіостанцій на цих платформах небагато: 

22% варіаційного ряду “4–17”, 17% – віком “18–54” та 10% – “55+” 

(Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.5). Ці дані свідчать про 

перспективність такої форми взаємодії як з метою отримання інформації про 

діяльність радіостанції, так і налагодження ефективного зворотного зв’язку, 

проте досі не набуло масового розповсюдження. Ще менше респондентів уже 

звантажили додаток радіостанції на свій смартфон. Таких серед молодших 

опитаних категорії “4–17” – 15%, віком “18–54” – 16% та “55+” – 

8% (Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.6). Збіднений функціонал 

мобільних застосунків поки що не сприяє їхньому вірусному 

розповсюдженню серед користувачів та використовується переважно лише 

для відтворення звуку. 

Зіставлення результатів цього блоку запитань демонструє 

перспективність розширення радіостанціями своєї аудиторії, кількості 

постійних слухачів та відвідувачів сторінок за рахунок активної діяльності на 

соціальних платформах і трансформації радіо від традиційно аудіального 

медіа до повноцінної мультимедійної платформи (рис. 4.12).  
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Рис. 4.12. Перспективність популяризації радіо на соціальних платформах 

 

Перспективи популяризації радіо респонденти пов’язують із появою 

цікавих програм, зменшенням кількості реклами в ефірі, поліпшенням 

фінансування. Меншою мірою, на їхню думку, стимулюватиме цей поступ 

полегшення доступу, оскільки радіо й без того є одним із найдоступніших 

масово-комунікаційних каналів (рис. 4.13). 

 

 

 

Рис. 4.13. Шляхи підвищення популярності радіомовлення 

 

Окремі респонденти висловлювали думки, згідно з якими радіо може 

збільшити кількість прихильників, “якщо зникне телебачення” та “якщо і 

далі популярнішою в ефірі ставатиме українська” (Додаток К, табл. К.24). 
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Опитані П. Мірошниченком у контексті дослідження звукового образу 

українського радіомовлення респонденти розділилися практично порівну, 

позитивно і негативно оцінюючи використання ведучими “правильної, 

літературної української мови, що може бути зразком для всіх” [294, с. 275]. 

Неформальну манеру спілкування з радіоаудиторією позитивно оцінили 

опитані нами респонденти варіаційних рядів “4–17” та “18–54”: 38% 

молодших слухачів однозначно сприймають такий тон роботи ведучого в 

студії, ще 38% ставляться нейтрально, або їх не нервує лексична “мішанина” 

в ефірі. Слухачі віком “18–54” висловлюють ще більшу прихильність: 48% 

схвалюють і 27% не можуть дати однозначної відповіді. Традиційно 

консервативні респонденти віком від 55 років таку свободу в ефірі оцінюють 

нейтрально (39%) чи негативно (34%) (рис. 4.14). Під час неформальної 

бесіди опитані відзначали, що книжно-канцелярська літературна українська 

мова в ефірі на слух сприймається важко, асоціюється з повчальним змістом, 

інколи викликає відчуття зверхності та не сприяє систематичному 

відтворенню. Один із респондентів (чоловік 32 років) висловив упевненість у 

тому, що “мова ведучих має бути грамотною, суржик доцільний як «жарт»” 

(Додаток К, табл. К.15). Прийнятнішою для опитаних є легка для сприйняття, 

правильна, грамотна мова ведучого, в окремих тематичних блоках із 

використанням просторіччя, розмовної мови, жаргонізмів тощо. 

 

 
 

Рис. 4.14. Ставлення респондентів до неформальної мови ведучих  
у радіоефірі 
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Дослідник П. Мірошниченко переконаний, що діалог зі слухачем з 

використанням суржику “сприяє закоріненню в масовій свідомості уявлення, 

буцімто він – єдиний, масово-поширений варіант української мови, що за 

умов панівного в Україні некоординованого білінгвізму послаблює статус 

державної мови, посилюючи тенденцію до її сприйняття як соціально 

непрестижної” [294, с. 295]. Однозначного підтримання такого стилю 

спілкування серед аудиторії також немає. Крім респондентів молодшого віку, 

які 60% засвідчили власний інтерес до цікавої, як їм видається, “живої” мови 

ведучих, справедливою щодо себе цю тезу назвали 41% опитаних віком  

“18–54”, ще менше – 39% варіаційного ряду “55+” (Додаток К, табл. К.12–

К.14, рис. К.14.14). Дискусійність судження поза сумнівом, утім 

інформаційна свобода у світі цифрових медіа забезпечує право вибору 

кожному зі слухачів, отже, однозначного ставлення до використання різної 

стилістично диференційованої лексики на сучасному етапі бути не може, а її 

присутність в ефірі, зокрема в мережі, надалі залежатиме виключно від 

кількості зацікавлених радіокористувачів. 

Трансформація соціально-комунікаційних технологій у медіа на рівні 

технічного, змістового, сутнісного поступу періодично актуалізує питання 

кінцевої довершеної форми кожного з типів медіа, періодично лунають 

закиди скептиків, нібито, у майбутньому не буде нічого, крім мережі. 

Опитані українці із цим судженням не погоджуються й здебільшого 

визнають, що в перспективі ні радіо (42% трьох рядів вікових категорій), ні 

телебачення (56% із 598 опитаних), тим більше інтернет (69% від загальної 

кількості респондентів) не зникнуть (рис. 4.15). 

На відкрите запитання в анкеті “Яким буде радіо через сто років?” 

зібрано 215 довільно оформлених 598 респондентами відгуків. Їх 

систематизовано за оціночним критерієм позитивних, негативних та 

нейтральних чи неоднозначно маркованих суджень. У табличній формі 

подано тексти 133 оптимістичних, 52 песимістичних, 30 неоднозначних 

коментарів (Додаток К, табл. К.15). Кількісне співвідношення, що дає 
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підстави розглядати оптимістичні сценарії розвитку радіо, графічно 

продемонстровано на рис. 4.16. 

 

 

 

Рис. 4.15. Розподіл відповідей на запитання  

“Чи є майбутнє в основних соціально-комунікаційних платформ?” 

 
 

 
 

Рис. 4.16. Погляди респондентів на майбутнє радіо 

 

Радіооптимісти представлені сукупністю опитаних із реалістичними 

та фантастичними судженнями, між тим рівень вимислу можна буде 

оцінити з роками. Широкий синонімічний асоціативний ряд перспектив 

розвитку радіо важливий для усвідомлення масштабів перетворень та 
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очікувань аудиторії. Серед найпоширеніших повторюваних прогнозів такі: у 

майбутньому радіо буде актуальним, безкоштовним, удосконаленим, 

веселим, візуалізованим, вільним, голографічним, гумористичним, 

діалоговим, доступним, енергійним, живим, затребуваним, зручним, 

індивідуальним, інтелектуальним, інтерактивним, колоритним, креативним, 

мудрим, музичним, мультимедійним, невгамовним, новаторським, 

ностальгічним, персоналізованим, платним, позитивним, політичним, 

поліфункціональним, потрібним, прогресивним, розважальним, соціальним, 

справедливим, сучасним, трансформованим, українськомовним, цікавим, 

чесним, чудовим, якісним та яскравим (Додаток К, табл. К.15). Залишили 

респонденти й фантастичні, з огляду на сучасний стан розвитку радіо, 

прогнози, як-от: 

“Радіо буде вмонтоване через чіп у тіло людини” (чоловік, 54 роки); 

“Радіо – пристрій для передачі інформації, читання думок” (жінка, 

44 роки); 

“Воно стане впливати на людей, програмувати та спонукати їх діяти в 

інтересах інших” (жінка, 78 років); 

“Космічна станція, розумні годинники вшивають при народженні, в 

них вбудовані радіо, телебачення, інтернет” (чоловік, 27 років); 

“Цифрове, тоненьке (майже непомітне / можливо, в окулярах)” 

(чоловік, 45 років); 

“Телепатичне” (чоловік, 21 рік) та ін. (Додаток К, табл. К.15). 

Передбачення респондентів багато в чому є їхніми очікуваннями, вони 

описували радіо таким, яким хочуть бачити його вже зараз. Мріють українці 

про зменшення кількості реклами в ефірі, про що свідчать непоодинокі 

відгуки типу: “Більше позитиву, менше політики і реклами” (чоловік, 51 рік), 

або “Менше реклами, більше пісень і гарного настрою” (жінка, 51 рік) тощо 

(Додаток К, табл. К.15). 

Альтернативні прогнози значно скромніші за розмахом уяви, проте 

чітко вказують на наявні недоліки в сучасному радіомовленні. Найчастіше 
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тут зустрічаються коментарі з однозначним ствердженням на кшталт “його 

не буде”, проте зустрічаються й інші варіанти: брехливе, мертве, 

неактуальне, немодне, нецікаве, нікому не потрібне, ніяке, нудне, “нульове”, 

продажне (Додаток К, табл. К.15). Крім емоційних висловів, змістовних 

пошуків векторів трансформації радіо в часовій перспективі опитані не 

представили. Логічним видається погляд 29-річного чоловіка, який пов’язує 

зникнення радіо з його переходом в іншу форму: “Можливо, через 100 років 

радіо не стане популярним, тому що вигадають щось нове, цікаве” 

(Додаток К, табл. К.15). 

Ті ж, хто залишили коментарі нейтрального змісту, вважають, що 

радіо не зміниться, визнають перспективним прослуховування через 

автомобільні приймачі, мережу та висловлюють консервативні судження: 

“Мене влаштовує, яке зараз, тому змін не потребує” (чоловік, 18 років); 

“Якщо воно не зникне, то буде таке, як зараз” (жінка, 21 рік) (Додаток Д, 

табл. К.15). 

Часто опитані пов’язують розвиток радіо із взаємопроникненням 

його із всесвітньо мережею: “Радіо, телебачення й інтернет найближчими 

десятиліттями поєднаються в одну мережу” (чоловік, 17 років); 

“Поширене через інтернет та мобільні пристрої; не буде популярне, усе 

вимістить інтернет” (жінка, 30 років) (Додаток К, табл. Д.15). У мережі 

респонденти спілкуються, дивляться, читають, слухають, рідше грають та 

працюють. Причому 83% опитаних варіаційного ряду “4–17” спілкуються 

в мережі, 67% – слухають та грають. Відеоконтент для цієї аудиторії 

менш затребуваний (43%), ніж аудіо (67%), для респондентів від 18 років 

і старших ситуація протилежна. Представники вікової групи “18–54” 

часто використовують мережу для спілкування (67%), перегляду відео 

(60%), читання повідомлень (59%), рідше для роботи (45%) та 

прослуховування аудіо (43%). Для старших опитаних всесвітнє павутиння 

є джерелом відеоінформації (47%) та майданчиком для спілкування 

(32%) (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Ступінь прихильності респондентів до різних занять у мережі 

 

Можливість вільного вибору оптимального для себе контенту в мережі 

стимулює стабільно високий рівень довіри до неї, зокрема як до платформи, 

вільної від маніпуляцій та сторонніх впливів. Найбільше віртуальним 

повідомленням зі всесвітнього павутиння довіряють наймолодші 

респонденти (55%) та опитані варіаційного ряду “18–54” (37%). Телебачення 

та мережу вважають вільними від навіювання представники вікової групи 

“55+” (по 32%). Альтернативний варіант відсутності довіри до жодного з 

каналів медіа сформульований нами в категорії “всі маніпулюють”, часто 

ідентифікований під час процедури опитування респондентами як “усі 

брешуть”, у підсумку став прийнятнішим більше, ніж радіо, телебачення та 

друкована періодика. Цікаво, що мережі, телебаченню та газетам українці 

довіряють більше, ніж власному оточенню (рис. 4.18). 

 

 
 

Рис. 4.18. Рівень до віри до медіа опитаних 
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Криза довіри до медіа впливає на частоту звернення до них аудиторії, 

стає причиною зниження інтересу, а отже, і періодичності та інтенсивності 

відтворення. Водночас прихильність користувачів до інтернету демонструє 

далекосяжний вектор трансформації радіопростору в напрямі його 

конвергенції з пропонованими мережею популярними сервісами та 

платформами. Перспективним є залучення до взаємодії з новітнім 

радіоконтентом молодшої категорії радіокористувачів, експериментаторів у 

сфері медіа, які максимально сприйнятливі до нових форм презентації 

контенту або оновлення (ребрендингу) наявних. Опитані підтвердили 

гіпотезу, актуалізовану в наукових та професійних колах щодо орієнтації на 

відтворення аудіопотоку через автомобільні радіоприймачі в дорозі (68%, 

66%, 54% респондентів варіаційних рядів “4–17”, “18–54” “55+” відповідно) 

(Додаток К, табл. К.19, рис. К.19.1), однак інтернетом вони користуються 

незрівнянно частіше.  

Майбутнє радіослухачі також пов’язують із мережею, цифровому 

мовленню в парадигмі сприйняття ними радіопростору місця наразі не 

знайшлося. Найбільшою перепоною, яка стоїть на шляху до актуалізації 

радіо, на думку опитаних різного віку, є збільшення кількості цікавих для 

них проєктів. Парадокс українського радіо полягає в тому, що такі ініціативи 

активно започатковуються, проте аудиторія, попри активну популяризацію 

віртуальних платформ традиційними радіостанціями в ефірі, на них 

переорієнтовується нешвидко. Комунікація зі слухачем, наразі актуальна у 

вимірі соціальних платформ не лише в контексті залучення до прямої 

взаємодії, зворотного зв’язку, а й фонового відтворення радіоефіру під час 

спілкування, перегляду стрічки новин тощо. 

Традиційні радіоприймачі зникають з осель українців, вони 

заміщуються автомобільними чи окремими стереосистемами, а також 

смартфонами, з підключенням до інтернету або без нього, з яких можна 

відтворити ефір у потоці або за запитом. Доступність радіо, його мобільність 

та всепроникнення навіть в офлайні активізує роль подкастів, на які у 
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світовому журналістикознавстві покладають чи не найбільші надії. Для 

українців це нова, поки що не популярна форма прослуховування програм, 

утім на прикладі аудіокниг, цікава та корисна. 

Чим відкритішим буде радіопростір, чим активніше запроваджуватимуть 

нові форми презентації власного контенту радіостанції на різних платформах, 

чим більше взаємопроникнення відчуватимуть інтернет-користувачі, тим 

ближчим, зручнішим і сучаснішим стане для них радіопростір. Тотальна 

недооцінка радіо як користувачами, так і рекламодавцями пов’язана із 

шаблонним його сприйняттям як традиційного, застарілого медіа, яким воно 

давно перестало бути. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторській 

публікації [112]. 

 

 

4.2. Експертна оцінка інноваційних процесів в українськомовному 

радіо 

 

 

Триєдність осмислення змістової частини дослідження, емпіричної 

оцінки векторів трансформації українськомовного радіо слухачами, а також 

експертні висновки є запорукою розв’язання системної комплексної 

проблеми розвитку конкурентоспроможного українськомовного радіо у 

світовому медіапросторі. Думки експертів, цінні з огляду на верифікацію 

основних гіпотез, сформульованих автором, дають підґрунтя для окреслення 

перспективних напрямів упровадження результатів у практичний ґрунт 

діяльності мультимедійних конвергентних медіапідприємств. 

Проведення експертного опитування, на думку В. Різуна, 

Т. Скотникової, надає змогу “виявити глибинні тенденції розвитку того чи 

іншого явища” [411, с. 80]. Цінності результатів досягають завдяки фаховому 

добору компетентних осіб, які, за визначенням М. Горшкова, Ф. Шереги, 
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“мають глибокі знання про предмет чи об’єкт дослідження” [218, с. 134]. 

Експертом є “особа, яка має спеціальні знання у певній галузі людської 

діяльності. Як правило, це досвідчені й кваліфіковані фахівці, здатні оцінити 

і спрогнозувати ті чи ті події” [412]. Дослідники В. Добреньков, 

А. Кравченко наголошують, що “кругозір, рівень кваліфікації, знання 

спеціальної області в них на кілька порядків вищі, ніж у звичайних 

респондентів” [162, с. 489]. Латвійські дослідниці С. Ірісте та І. Катане 

відзначають, що “експерт є також теоретиком із здатністю до аналітичного 

мислення та дослідницьким досвідом, який має гнучкий розум та інтуїцію” 

[637, с. 79]. 

Розглядаючи поведінку редакторів видавництв, медіапотенціал 

експертної оцінки в соціально-комунікаційних технологіях підтвердив 

О. Виходець [43, c. 8–10] та ін. У зарубіжній науковій літературі експертні 

дослідження є орієнтирами в осмисленні глибинних трансформаційних 

процесів у галузі журналістикознавства. На закритій панелі в межах 

Всесвітнього конгресу Міжнародної асоціації політичних наук у 2016 р. 

представниця Гарвардського та Сіднейського університетів П. Норріс, а 

також данський науковець С. Скаанінг представили доповідь, присвячену 

побудові та використанню експертних досліджень у галузі соціальних наук. 

В опублікованому синопсисі констатовано, що “експертні опитування більше 

доповнюють альтернативні джерела інформації, такі як масове опитування 

громадян, аналіз подій у ЗМІ та офіційну статистику” [700, с. 1]. На їхню 

думку, такі розвідки є індикатором свободи її автора, який має сміливість 

отримати неочікувані чи “незручні” результати.  

Трансформаційні процеси в соціально-комунікаційному просторі 

розвиваються у фарватері діджиталізації, серед іншого в контексті 

емпіричних соціологічних наукових пошуків у галузі. У 1997 р. британський 

дослідник Р. Кумбер обґрунтовував перспективи електронного поштового 

опитування [583], а вже в 2004 р. його німецький колега Г. Ейзенбах описав 

методологію вебопитувань як окрему наукову дисципліну, яка, на його 
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думку, потребує уваги спеціалістів одразу кількох дотичних галузей [601, 

с. 129–143]. На стику журналістики та соціології цінність експертної оцінки 

як критерію якості наукової розвідки вивчали В. Гуле та Ф. Поне [622]. 

У сучасному журналістикознавстві соціологічні дані є важелем встановлення 

документальності інформації, а отже, “зовнішнє слово соціолога становить, 

набагато більше, ніж джерело, це ресурс для побудови журналістського 

дискурсу: він бере участь у його легітимізації, у процесі конструктивної 

експертизи”  [758, с. 71–72], – до таких висновків дійшла французька 

дослідниця альтернативних медіа та культурних полів А. Таверньє, 

здійснивши “спільну експертизу” трьох відомих у країні видань “Le Monde”, 

“Liberation” та “Le Figaro” [758, с. 71–96]. 

Представник Гетеборзького університету (Швеція) С. Далберг вважає 

істотними перевагами прикладних наукових пошуків у мережі 

оперативність, низьку вартість, можливість миттєвої обробки даних, 

особисту комунікацію з респондентами на рівні запрошення до участі, що 

підвищує конверсію та презентацію результатів учасникам [589]. 

Американські вчені П. Мой і Дж. Мерфі до цих параметрів додають 

максимальну прозорість та орієнтацію на глобальний рівень наукових 

розвідок [696, с. 16–37]. На противагу очевидним вигодам низьке значення 

конверсії, на думку С. Сілса та Ч. Сонг, є одним із найголовніших недоліків 

такого типу розвідок, над мінімізацією їхнього впливу в наукових колах ще 

доведеться працювати [747, с. 22–30]. Не менше зауваг у фаховому 

середовищі викликають питання пост-стратифікації респондентів, над 

вирішенням проблеми якої розмірковували французькі автори Д. Фріппіат, 

Н. Маркіз та Е. Вілес-Портьє [612, с. 285–311]. Для того, щоб таке 

дослідження було вдалим, а його результати істинними, на думку колективу 

науковців із Великобританії, Австралії та Непалу в складі П. Регмі, 

Е. Вайтаки, А. Паудаль, П. Сімкхада та Е. Тейлінгена, необхідно спиратися 

на його методологічні компоненти: “зручний дизайн та макет, відбір 

учасників опитування, уникання множинних відповідей, управління 
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даними, етичні проблеми, приватність та конфіденційність, реалізація 

пілотного проєкту” [729, с. 640–644]. 

Експертне опитування є одним з ефективних способів отримання 

цінної достовірної аналітичної інформації від фахівців-радіожурналістів, яке 

з використанням електронної цифрової платформи забезпечує додаткову 

відкритість та репрезентативність результатів. Проведення дослідження в 

межах описаної в попередньому підрозділі методологічної бази надало змогу 

порівняти відповіді на окремі запитання двох категорій респондентів, а 

механіка емпіричного дослідження серед професіоналів забезпечила 

отримання достовірних репрезентативних результатів. 

Групу фахівців нами сформовано, застосовуючи основні критерії роду 

занять, компетентності, посади на радіостанції та стажу роботи (Додаток М, 

табл. М.25). Трансформаційні процеси на радіо та конвергенція його з 

іншими типами контенту, презентація власної діяльності в мережі зумовили 

залучення фахівців серед іншого з нетипових на попередніх етапах для радіо 

спеціальностей. Опитані є представниками кількох груп професіоналів: 

ведучих ефіру, інших творчих працівників (ведучий музично-інформаційних 

програм, ведучий новин, ведучий прямого ефіру, випусковий редактор 

служби новин, диктор, звукорежисер, кореспондент служби новин, музичний 

редактор, редактор тощо), управлінської вертикалі (головний редактор, 

директор, завідувач відділу інформаційних програм, керівник 

інформаційного відділу, керівник творчої групи програм радіо, креативний 

директор, програмний директор, продюсер радіомовлення), менеджменту 

(бренд-менеджер, комерційний директор, куратор реклами і спецпроєктів) та 

представників нетипових для радіо на попередніх етапах професій, які 

працюють у штаті медіапідприємства (відеооператор, контент-менеджер, 

фотохудожник, SMM-менеджер, SMS-спеціаліст тощо) (Додаток М, 

табл. М.25). Стаж роботи в галузі мав важливе, проте не вирішальне значення 

для опитування, адже мінімальний професійний досвід молоді часто 

компенсується глибокою інтеграцією та сприйнятливістю до інноваційних 
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процесів у радіомовленні. Думки досвідчених фахівців – радіожурналістів-

практиків цінні з огляду на глибинне сутнісне розуміння трансформаційних 

процесів у галузі. Опитані працюють на радіостанціях від 1 до 23 років та є 

представниками 14 областей України, а саме: Вінницької, Донецької, 

Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Ужгородської, Харківської, Херсонської 

та Чернівецької. 

Добір експертів здійснено у два етапи. На першому працівникам 

українських радіостанцій ефірного мовлення національного покриття, 

українського суспільного ефірного мовлення, регіональних / місцевих 

інтернет-радіостанцій методом особистого спілкування через соціальну 

мережу “Facebook” було розіслано інформаційне повідомлення із 

зазначенням мети проєкту, результатів проведеного на попередніх етапах 

теоретичного та емпіричного дослідження, серед іншого підсумки 

опитування 598 українських радіослухачів, запропоновано ознайомитись із 

ними та впродовж двох тижнів дати відповіді на запитання електронної 

анкети, розміщеної на сервісі “Google Forms” [58]. На другому етапі 

(23.07.2018–03.08.2018) експерти, яких зацікавив об’єкт та предмет 

дослідження, автономно заповнювали пропонований питальник. Конверсія – 

у межах 20%.  

На відміну від масового опитування, у якому важливою є думка 

більшості, цінність емпіричного дослідження на рівні професіоналів в 

унікальності їхніх знань, системному баченні досліджуваної проблеми в 

польових умовах. Отже, кількісні показники є другорядними. Як зауважують 

В. Різун, Т. Сотникова, “для підвищення надійності експертних оцінок 

розроблено спеціальні вимоги до процесу опитування експертів: щодо 

кожного досліджуваного питання треба зібрати думки не менше десяти 

експертів…” [411, с. 81]. Кількість учасників у часовому інтервалі, 

визначеному як хронологічні рамки дослідження, – 55 осіб. Відповіді, які 

надійшли після граничної дати, не враховані. 
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Підсумки дослідження впродовж тижня після його завершення 

розіслано експертам, після чого з окремими редакціями продовжено 

співробітництво з упровадження результатів у практичну діяльність цих 

радіостанцій. Серед них: Філія ПАТ “НСТУ” “Запорізька регіональна 

дирекція”, Радіогазета “Титан” ТОВ “ЗТМК” (Запоріжжя), ТОВ “Радіо Трек” 

(Рівне), ТОВ “Радіо “Нова Хвиля” (Харків) (Додаток Н). Рівень конверсії – 

20%. 

Опитування методом заочного анкетування передбачало заповнення 

респондентами недеталізованої анкети, 25 модулів якої мали концептуальний 

характер. Для учасників розроблено опитувальник із відкритими, 

напівзакритими та закритими (альтернативними і не альтернативними, 

текстовими й табличними) запитаннями. Коротка інструктивна частина, а 

також графічне подання в окремих блоках підсумків опитування 

радіослухачів виконували функцію деталізації та документування даних. 

Практично в кожному запитанні передбачено графи для вільного 

висловлення експертом власного судження, а обраних тез могло бути як 

кілька, так і жодної. Деякі із запитань містили провокативні варіанти 

відповіді та мали на меті стимулювати респондентів висловлювати власні 

судження, пропонувати шляхи розв’язання окремих частин системної 

проблеми конкурентоспроможності розвитку соціально-комунікаційного 

інституту українськомовного радіо у світі. Відповіді на відкриті запитання: 

“За яких умов радіо може бути інтегратором суспільства?” (Додаток М, 

табл. М.13) та “Яким буде радіо через 100 років?” – стали цінним джерелом 

для подальшого аналізу (Додаток М, табл. М.19). 

Як зазначають М. Горшков та Ф. Шерега, “зазвичай масові опитування 

мають анонімний характер. В експертних опитуваннях це втрачає сенс, тому 

що експерти повинні бути повністю обізнані в завданнях, які вирішують у 

ході дослідження за їхньою допомогою” [218, с. 138]. Обов’язковою для 

кожного респондента була ідентифікація себе через зазначення адреси 

електронної пошти для листування (Додаток М, табл. М.1) – 
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“ідентифікаційного ключа”, як його називає швецький дослідник С. Далберг 

[589, с. 2], а також власного прізвища та імені (Додаток М, табл. М.22). Утім 

результати, а також окремі коментарі наведено безособово, підкреслюючи 

тенденційність думок, а не суб’єктивність окремих поглядів. 

Розмірковуючи над трансформаційними процесами в українському 

радіо за умов мережі респонденти висловили як позитивні, так і негативні 

судження. Тенденційною є думка про те, що “дуже велика різниця між радіо, 

яке було, та інтернет-радіо – ДУЖЕ” (Додаток М, табл. М.2). Стурбовані тим, 

що радіо загубилося серед масиву різнотипного, не завжди якісного, проте 

яскравого контенту, 22% опитаних, ще 7% засвідчили побоювання того, що 

традиційно аудіальний канал наразі не витримує конкуренції з ігровим 

контентом серед молодших користувачів, відеоресурсами та соціальними 

мережами для широкої аудиторії різного віку (Додаток М, табл. М.2, 

рис. М.2.1). До інших викликів, які стоять перед медіаплатформою, 

респонденти зараховують: “погіршення якості музики через квоти” 

(Додаток М, табл. М.2). З-поміж опитаних 13% переконані, що внаслідок 

конвергенції з різнотипним медіаконтентом радіо втратило свою 

унікальність – найдоступнішого, найпоширенішого каналу для масового 

слухача. Попри те, частіше слухачі “віддають перевагу традиційному радіо” 

(Додаток М, табл. М.2). 

На думку більшості, нові форми презентації контенту є 

перспективними (38% фахівців), а радіо – конкурентоспроможним серед 

мультимедійних платформ (42%), оскільки якість створюваного на базі 

редакцій відеопродукту не поступається телевізійному, а графічне 

оформлення та візуальна презентація роботи радіостанції на рівні 

повноцінних електронних ресурсів. Завдяки технологічному збагаченню та 

мультиплатформному режиму позиціонування контенту та взаємодії із 

радіокористувачами, на думку 44% опитаних, радіо в мережі розширило 

свою аудиторію, а мережа зробила “FM-радіо більш доступним” (Додаток М, 

табл. М.2). 
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У збільшенні кількості радіоініціатив в інтернеті респонденти вбачають 

і загрози, зокрема в тому, що “надмірна широта вибору вбиває будь-що. Це, 

як ефект акули перед великою зграєю риб: риб настільки багато, що акула не 

знає, яку атакувати. У нашій ситуації логіка є дещо іншою, але глибинна суть 

– та сама” (Додаток М, табл. М.2). На думку експертів, “треба розуміти, що 

конкретно FM-радіо в мережі не дуже змінило своєї суті. А от онлайн-

радіостанції, що працюють лише в мережі інтернет, – це абсолютно нове 

покоління радіо з іншими думками та світоглядом, тут основною причиною 

створення є бажання не заробити, а розповісти про громадську та культурну 

позицію” (Додаток М, табл. М.2). 

Можливості презентації цієї позиції в сучасних умовах практично 

безмежні, однак найпродуктивнішим, на думку респондентів, є збагачення 

звукового ряду комунікативними опціями соціальних мереж (76%) та 

візуалізація через відеоконтент (66%) (рис. 4.19), зокрема за рахунок “прямих 

відеотрансляцій зі студії” (Додаток М, табл. М.3).  

 

 

 

Рис. 4.19. Перспективні напрями конвергенції радіо з медіаплатформами 
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засвідчив, що наживо відеотрансляцію ефіру ведуть лише 10% станцій 
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радіоініціатив українців у світі такої опції для своїх радіокористувачів не 

передбачила (Додаток Е, табл. Е.1–Е.2). 

Поліфонія виражальних засобів сучасного радіомовлення, безперечно, 

ґрунтується на звуковому оформленні ефіру та “напряму залежить від якості 

музики” (Додаток М, табл. М.3). Звук, на думку одного з експертів, “ні з чим 

поєднувати не варто. Якщо ж ми говоримо про Радіо як ЗМІ, то тоді Радіо 

варто конвергувати з усім перерахованим” (Додаток М, табл. М.3). 

Перспективним для слухачів (72% опитаних зареєстровані на 

соціальних платформах, Додаток К, табл. К.12–К.14) та експертів (76% 

вважають їх оптимальними для конвергенції з радіо, Додаток М, табл. М.3) є 

потенціал соціальних мереж. Лише 16% із 598 опитаних підписані там на 

групи радіостанцій (Додаток К, табл. К.12–К.14), радіопрацівники 

наголошують на їхній ефективності для встановлення зворотного зв’язку 

(86%), а також популяризації власної діяльності (80%). “Заробіток може 

бути, але не настільки, аби ставити галочку навпроти цього пункту” 

(Додаток М, табл. М.6), – тезу одного з респондентів підтримало 84% його 

колег (рис. 4.20). 

 

 

 

Рис. 4.20. Використання соціальних мереж у радіомовленні 
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його думку, навряд чи “якась радіостанція – відмовилася б від збільшення 

популярності своїх сторінок у соцмережах у 10 разів. Хоча... Усі ми 

розуміємо, що таке збільшення геть не означало б неминучого збільшення 

популярності самого Радіо (серед слухачів). Зате збільшення популярності 

Радіо, на мою думку, неминуче призводить до збільшення популярності його 

сторінок у соцмережах. Хоча розвиток сторінок у соцмережах – це, посутньо, 

окремий напрямок роботи” (Додаток М, табл. М.6). Для працівників 

радіостанцій соціальні мережі є партнером (47%), і лише для 20% – 

конкурентом за увагу слухача (Додаток М, рис. М.6.1). Фахівці підтримали 

тезу про те, що мережа – це майданчик для популяризації та розширення 

доступу до радіо, а не його кінцева форма. 

Іншими перспективними сервісами за умов мережі є мобільні 

платформи з розробленими для них спеціальними застосунками. Опитані 

слухачі та експерти зійшлися на тому, що ця форма взаємодії з аудіоканалом 

є далекосяжною, проте досі мало популярною серед користувачів. 

Моніторинг українських радіостанцій засвідчив наявність такого розширення 

в 21% із 128 аналізованих радіоорганізацій. У сегменті інтернет-аудіопотоків 

95% із 160 досліджених ініціатив, серед них найбільші “Radio.Обозреватель” 

(83 аудіопотоки) та “Своё Radio” (54 аудіопотоки) можна відтворювати в 

смартфоні (Додаток Д, табл. Д.1–Д.11). Зарубіжні українськомовні 

радіоініціативи пропонують таку опцію своїм радіокористувачам ще 

рідше (Додаток Е, табл. Е.1–Е.2). 

Лише 15% респондентів – представників слухацької радіоаудиторії 

завантажили на свій мобільний пристрій бодай один із пропонованих для 

найбільших операційних платформ “эAndroid” та “iOS” застосунків 

радіостанцій (Додаток К, табл. К.12–К.14, рис. К.14.6). Між тим є серед них і 

палкі прихильники новітньої форми доступу до радіо. Під час неформальної 

бесіди після заповнення анкети вони активно демонстрували ці застосунки на 

власних пристроях та рекомендували до прослуховування окремі 

аудіопотоки. 
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Спільним для двох категорій респондентів є спрощене уявлення про 

потенціал цих платформ та набір припустимих функцій, виконуваних ними 

за умов повноцінного розвитку програмного забезпечення. Інструменти 

таких застосунків обмежені, вони позбавлені періодично оновлюваних 

рубрик, банку подкаст-файлів, доступних до завантаження чи відтворення, та 

функцій зворотного зв’язку, спілкування в групі слухачів у режимі реального 

часу тощо. Деякі з експертів вважають: “Просто на цьому етапі, якщо є 

ресурс, який можна на щось використати, то не факт, що його варто кидати 

саме на мобільні застосунки, хоча...” (Додаток М, табл. М.7). Дискусійними 

до цього судження є думки інших фахівців, які наголошують, що “мобільні 

застосунки забирають більшість трафіку користування інтернету. Все іде 

туди, на мобільні версії, бо це зручніше”, вони “для онлайн радіо необхідні. 

Один із способів передачі контенту” (Додаток М, табл. М.7). У перспективі 

актуалізується потреба в такому програмному забезпеченні ще й тому, що 

“вже є країни, які відмовились/планують відмовлятись від FM-частот, тож 

застосунки є неодмінною частиною радіостанції” (Додаток М, табл. М.7). 

З огляду на висловлені судження 67% опитаних назвали мобільні технології 

для радіо перспективними, ще 11% навіть безальтернативними (Додаток М, 

табл. М.7, рис. М.7.1).  

Між тим альтернатива є, оскільки “мобільні застосунки – це престиж 

радіо, але майбутнє за сервісами на кшталт TuneIn” (Додаток М, табл. М.7). 

Глобальна служба потокового радіо та платформа для завантаження 

подкастів у світі об’єднує мільйони радіолюбителів, забезпечуючи їх якісним 

аудіоконтентом. В Україні популяризація подкастингу відбувається 

повільніше, лише 12% радіослухачів, про що свідчить проведене нами 

опитування, слідкують за обраними аудіопроєктами (Додаток К, табл. К.12–

К.14). В експертному середовищі висловлюють протилежні судження щодо 

перспективності самої форми, з одного боку, наголошуючи: “Я не вважаю, 

що радіо має викладати подкасти, навіщо тоді ефір?” (Додаток М, табл. М.9), 

між тим констатуючи, що подкасти “недооцінені в нашій країні. Поки немає 
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достатнього запиту серед населення через недолугість в освіті та 

лінощі” (Додаток М, табл. М.9). Як наслідок, на перший погляд, може 

здатися, що “в Україні їх ніхто не робить. І в Росії. Не пішли чогось у нас. 

Хоча, можливо, це щось тимчасове. А?” (Додаток М, табл. М.9). 

Конкурентоспроможні на світовому рівні українськомовні проєкти 

згадуються на прикладі “Громадського радіо”, “Радіо Аристократи” (Київ), 

“Радіо Сковорода” (Львів). 

Сама форма презентації власного контенту для продовженого в часі 

відтворення, на думку респондентів, перспективна (44%). При тому, що поки 

що таких ініціатив обмаль (27%), позитивну тенденцію до розвитку вбачають 

27% опитаних. Змістове наповнення таких програм, на думку фахівців, 

скоріше якісне та різноманітне (16%), ніж нецікаве й однотипне (7%) 

(рис. 4.21). 

 

 

 

Рис. 4.21. Аудіоподкасти в українськомовному радіо 
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фахівців. Причина цьому – нерозвинутий рекламний ринок мережевого 

радіо (на думку 55% опитаних), унаслідок чого обсяги прибутків 

незначні (27%), хоча інтернет-комерція активно впроваджується 

радіостанціями (13%). “В цьому випадку хотілося б додати, що заробіток 

радіо в мережі відрізняється від обсягів заробітку стаціонарного радіо. Радіо 

в мережі працює більше за законами онлайн-медіа” (Додаток М, 

табл. М.10). З-поміж експертів 26% вважають, що за кілька років це має 

дати відчутні результати (рис. 4.22). 

 

 

 

Рис. 4.22. Оцінка експертами перспектив використання нових форм 

рекламної комунікації в інтернет-радіомовленні 

 

Водночас успіх радіопроєкту залежить від багатьох чинників, серед 

яких маркетинг посідає важливе, хоч і не визначальне місце, адже “можна 

мати золоте радіо (чи будь-який інший продукт) і не вміти його продати, 

але... Ви не зможете маркетингом закрити всі діри. Має бути продукт. Мають 

бути особистості. Уявіть собі класнюче якесь радіо на ринку. Якщо воно 

класнюче, то про нього рано чи пізно всі й так дізнаються, а при мінімальних 

вкладеннях у маркетинг – тим паче” (Додаток М, табл. М.8). 
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Трансформаційні процеси в сучасному українськомовному радіо 

актуалізують питання переформатування редакційної роботи 

медіапідприємства, зокрема в аспекті переходу на діяльність конвергентної 

редакції. Складне питання на рівні фізичної організації виробничого процесу, 

перегляду функціональних обов’язків співробітників, ефективності 

мультипрофесіоналів, а також відповідальності за можливі помилки та збій 

роботи колективу, на думку більшості опитаних, є дискусійним і не має 

єдиного правильного шляху розв’язання. Адже, з одного боку, “якщо «нову» 

редакцію формують з уже існуючих співробітників, то єдиним виходом буде 

емоційне вигорання. Вихід один: добирати нових професіоналів (саме 

професіоналів, а не фахівців). Якщо радіо вирішило з метою виживання піти 

в бік соцмереж і відео, необхідна класна продакшн-команда, чиєю зоною 

відповідальності буде відео, а також хороший маркетинговий фахівець і 

фотограф для соціальних мереж” (Додаток М, табл. М.4). 

На думку радіоменеджерів, “конвергенція без збільшення штату 

працівників неможлива, але й конвергентна редакція економічніша, ніж 

утримання двох редакцій” (Додаток М, табл. М.4). Надмірна кадрова 

оптимізація, як підміна конвергентних процесів неконструктивною 

економією ресурсів, – короткий шлях до колапсу в роботі редакції та 

управлінської вертикалі, адже “дуже невеликий штат працівників, які не 

мають часу або змоги редагувати контент один одного й перебувати одразу 

на кількох подіях одночасно, щоби їх висвітлити” (Додаток М, табл. М.4) 

навіть за великого бажання замкнути на собі виробничий цикл не зможе. 

Перспективи такого підходу до оновлення структури редакційних 

колективів українських радіостанцій опитані сприймають позитивно, 

виокремлюючи найбільшу з переваг – збільшення кількості 

мультипрофесіоналів (64%), їхню роботу над власним іміджем (29%). 

Переваги на рівні оптимізації кадрових ресурсів вбачають 36% опитаних. 

Якість контенту за підсумком комплексу трансформаційних процесів у 

редакційних колективах скоріше підвищиться (на думку 68% 
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респондентів), ніж стане нижчою (так вважать лише 7% із залучених 

55 експертів) (рис. 4.23). 

 

 

 

Рис. 4.23. Наслідки переходу на формат роботи конвергентної редакції 

 

Ті ж, хто вже перейшов на новітню форму організації робочого 

процесу, нарікають на те, що “виникає суперечність між площею ньюз-руму, 

кількістю людей та напрямками, що їх ми намагаємося охопити. Як мені 

здається, справжня (істинна) конвергенція можлива лише в невеликій 

редакції, де кожен може робити що-завгодно, але... Як тільки виникає 

потреба робити кожен із елементів якісно, то неминуче приходить й 

усвідомлення, що за кожним напрямом мають бути й люди, які не 

займаються нічим іншим. І... чим потужнішим ми будемо робити кожен 

окремий напрям, тим логічнішим буде дрифт людей, які ним займаються, – у 

бік від конвергенції до окремого ЗМІ” (Додаток М, табл. М.4). 

Пошук оптимальної форми як внутрішньої організації робочого 

процесу, так і презентації контенту в кожній радіоорганізації відбувається на 

рівні інстинктивного впровадження окремих конвергентних інструментів, 

адже технологічний поступ у галузі настільки інтенсивний, що теоретичне 

осмислення його потенціалу часто не встигає за “польовою” практикою. 

Об’єктивні межі використання нових технологій медіапідприємствами 
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зумовлені матеріальними можливостями, сприйнятливістю управлінської 

вертикалі до інновативності, підготовкою фахових спеціалістів, готових 

взяти на себе відповідальність за трансформаційний вектор діяльності. 

На разі “діджитал-частка радіомовлення є недостатньо розвиненою та 

потребує покращення із точки зору технічного апдейту” (Додаток М, 

табл. М.8). Попри те, що, на думку 35% опитаних експертів, активізація 

використання сучасних технологій радіостанціями у власній роботі є, вони 

визнають, що такі процеси можуть і повинні відбуватися інтенсивніше (53%), 

і в жодному разі не варто покладатися на самоплив (0%) (рис. 4.24). 

 

 

 

Рис. 4.24. Оцінка експертами використання новітніх технологій 

у радіомовленні 

 

Невід’ємним елементом цього процесу є кадрове забезпечення 

інновацій. Так, 87%, а саме 48 із 55 опитаних працівників радіостанцій 

творчих, технічних, професій, менеджменту відчувають дефіцит знань, які 

дали б продуктивний інструмент і комплексне бачення трансформаційних 

тенденцій у радіомовленні, потенціалу до конвергенції з різними 

платформами й наслідків такої взаємодій на рівні конкретних результатів: 

збільшення аудиторії, зростання конверсії внесків та отримуваних вигод, 

фінансової ефективності тощо. Навчальних установ та освітніх програм, у 

межах яких фахівцям-практикам не лише дали б відповіді на конкретні 
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прикладні запитання, а й інструментарій до подальшої діяльності в умовах 

трансформації медіасередовища, фахівці наразі не бачать. Одні з них 

нарікають: “Не знаю тільки, хто тут його і чого може навчити, якщо ніхто 

нічого не знає, бо це все виникає просто от зараз, і кожен пробує робити, що 

може” (Додаток М, табл. М.5), інші таких програм і не потребують, оскільки 

дотримуються альтернативної думки: “Видається більш перспективним 

підхід, коли кожен працює над своєю зоною відповідальності. 

Аудіовізуальна журналістика, на мій погляд, прекрасна в результаті роботи 

команди професіоналів у різних галузях” (Додаток М, табл. М.5). 

Запит більшості журналістів-практиків (рис. 4.25) актуалізує питання 

напрацювання спеціалізованих освітніх навчальних програм, комплексних 

практичних тренінгових курсів із передбаченою в цих напрямах роботою в 

умовах аудіовізуальної радіожурналістики, про що йтиметься в наступному 

підрозділі. 

 

 

 

Рис. 4.25. Потреба радіожурналістів у спеціалізованих освітніх програмах  

для роботи в умовах аудіовізуальної журналістики 

 

Одним з актуальних питань для радійників є встановлення державою 

мінімальної частки національного музичного продукту та мовного 

оформлення програм. Причому не залишає байдужими ця тема представників 

навіть тих радіостанцій, де проблем із виконанням так званих “квот” немає. 
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Більшість озвучених аргументів неодноразово звучали в медіапросторі та 

стосуються того, що регуляція вигідна “українськомовним музикантам, а 

радіостанціям, особливо нішевим, – ні” (Додаток М, табл. М.14). Окремі 

експерти переконані: “Як кажуть, що занадто, то не здраво. Особливо 

страждають такі станції, як «Kiss FM» чи «DJFM», де музика танцювальна, а 

такої в Україні не так багато (такий музичний ешелон у нас лише 

розвивається)” (Додаток М, табл. М.14). Зауваження щодо неоднозначності 

ситуації, між тим, продукує пошук можливого рішення, яке один з експертів 

вбачає у “внутрішній саморегуляції”, інший – у “менших, простіших” квотах 

(Додаток М, табл. М.14). Попри наявність таких думок, більшість висловила 

однозначну підтримку державній мові в радіоефірі (69% – за, 9% – 

проти) (рис. 4.26). 

 

 

 

Рис. 4.26. Оцінка експертами потреби мовного квотування українського 

радіопростору 

 

Погляди опитаних нами радіослухачів дещо відрізняються. Більшість 

старших жителів сходу України не підтримують державної політики в цій 

сфері (Додаток К, табл. К.14). Не настільки категоричні наймолодші з 

опитаних та представники економічно активної вікової категорії “18–54”. 

Їхні відповіді майже порівну розділені на три частини з мінімальним 

переважанням тих, кому складно однозначно сформулювати своє ставлення 
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(рис. 4.27). Ця категорія сприйнятлива до змін, а отже, саме для них у часовій 

перспективі нові мовні правила матимуть найбільший ефект. 

 

 
 

Рис. 4.27. Необхідність введення квот на українську мову в медіа: думки 

слухачів 

 
Не можемо не погодитися з емоційним судженням, залишеним у 

коментарях одним з експертів: “Соромно, квоти мають бути не на українську 

мову, а на будь-яку іншу, саме її має бути не більше ніж…” (Додаток М, 

табл. М.14). Український дослідник професор В. Лизанчук переконаний, що 

“мова – основа безпеки української нації” [258]. Йому опонує думка 

опитаного радіофахівця: “Я вас умоляю, яка Безпека?... Знищили країну 

тепер говоримо про радіо як фактор Безпеки. Треба просто максимально 

класно робити те, що ти можеш” (Додаток М, табл. М.14). 

В умовах інформаційної війни, яку веде Україна, недооцінка 

потенціалу радіо має високу ціну, адже широкий доступ та рівень довіри до 

нього робить медіа активним генератором україноцентричних смислів, отже, 

перспективним засобом протидії ворожим інформаційним інтервенціям, а 

його закордонний сегмент – потужним рупором українства у світі. Роль 

аудіоканалу на варті національної безпеки держави фахівці радіосправи 

оцінюють не без засторог, але позитивно. “В міру сил і можливостей на 

теперішній час” (Додаток М, табл. М.12) – відчутним внесок медіа в спільну 
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державницьку справу вважають 33% респондентів проти 13%, які подібних 

поглядів не поділяють. Ще 44% радійників переконані, що його потенціал у 

питанні протидії як внутрішнім, так і зовнішнім інформаційним викликам не 

розкрито (рис. 4.28). 

 

 

 

Рис. 4.28. Роль радіо в гарантуванні інформаційної безпеки України 

 

Деморалізований до 2014 р., практично відсутній сегмент радіопрограм 

на воєнну, військову тематику, що був епізодично представлений зазвичай на 

державних радіостанціях, унаслідок вимушеної актуалізації мілітаристської 

дійсності в суспільстві на варті звукових інформаційних кордонів України. 

Так, діяльність першої військової радіостанції “Армія FM” доводить, що 

спеціалізовані радіопроєкти такого спрямування можуть бути актуальними та 

цікавими широким колам аудиторії.  

У слухачів, як правило, такі повідомлення викликають відчуття 

тривоги (46% опитаних), цікавості (у межах варіаційного ряду “18–54” – 

23%; “55+” – 22%) та бажання допомогти (у ряду “18–54” – 31%; “55+” – 

35%). А от найбільш байдужими є найменші слухачі до 18 років – 20% 

респондентів (Додаток К, рис. К.20.1). Серед інших емоцій опитаних, 

асоційованих з тематикою війни на радіо, “бажання відключити”, 

“блювотний рефлекс”, “біль, відраза”, “роздратування”, “жаль”, 

“збентеженість”, “інтерес”, “нейтральність”, “нічого”, “нудота” та 
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“переживання” (Додаток К, табл. К.20). Висловлені радикальні судження 

вважаємо цінними для усвідомлення повної картини емоцій слухачами, до 

яких щодня звертаються з повідомленнями радіожурналісти. 

Не менш соціально відповідальна роль медіканалу у формуванні 

інклюзивного інформаційного простору. На думку опитаних слухачів, 

питання актуальне, а потенціал до соціалізації людей з особливими 

потребами, зокрема з порушеннями зору, засобами радіо високий. У цьому 

переконані 50% респондентів варіаційного ряду “4–17”, 77% – “18–54”, 52% 

– старших від 55 років (Додаток К, рис. К.21.1). На думку експертів, це 

“можливо, але треба попрацювати над форматом” (Додаток К, табл. К.11). 

Важливо, що жоден із професіоналів у сфері радіо не назвав сучасний стан 

задовільним, і лише 15% переконані в безперспективності самого 

задуму (рис. 4.29). 

 

 

 

Рис.4.29. Розподіл відповідей експертів на запитання: “Чи може радіо 

допомогти соціалізуватися людям з особливими потребами?” 

 

Громадська відповідальність у сфері українськомовного радіо як на 

рівні експертного середовища, так і серед слухачів, є складником об’єднання 

навколо спільних цінностей. Потенціал координування суспільних процесів 

та настроїв засобами радіо на рівні експертного середовища часто пов’язують 

із діяльністю самих журналістів, навколо особистостей яких, за умов їхньої 
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відповідальної праці, об’єднуватимуться слухачі. На думку опитаних, 

українському радіопростору бракує постатей світового рівня, як-то Ларі 

Кінга, які б “могли щось довкола себе інтегрувати... Людина / Постать є 

важливішою, ніж Медія чи Канал комунікації” (Додаток М, табл. М.13). 

Про роль ведучих у цьому процесі радійники говорять у контексті 

“незалежності радіомовників, які не підвладні монополістам ринку чи 

політикам, які переслідують свої бізнес- чи політичні ідеї” (Додаток М, 

табл. М.13). Можливими шляхами переорієнтації українського радіопростору 

на альтернативні джерела фінансування є грантові, краудфандингові проєкти 

тощо. Крім прав, якими мають бути забезпечені радіопрацівники, перед 

колегами по виробничому цеху опитані ставлять вимоги щодо “дотримання 

професійних стандартів журналістики”, “розуміння того, що вони можуть і 

повинні робити”, “професійно виконувати власні обов’язки. Не намагатися 

здобути собі популярність на скандальних темах і персонажах” (Додаток М, 

табл. Е.13). Важливою, на думку респондентів, є “підтримка 

загальнолюдських цінностей, пропагування любові до ближнього й України, 

засудження прояву насильства, шкідливих звичок. Цих принципів треба 

дотримуватися не тільки в усному мовленні, а й при підборі пісень, які 

потрапляють до ефіру, навіть якщо вони звучать іноземною мовою. Треба 

дуже обережно висвітлювати теми, які гостро сприймаються тією або іншою 

аудиторією (наприклад, про діяльність неоднозначних історичних постатей 

або груп людей). У новинах дуже важливо дотримуватися принципу 

об’єктивності” (Додаток М, табл. М.13). 

Готовність до сприйняття та легкість засвоєння трансформаційних 

перетворень медіа багато в чому є персоніфікованою й залежить від раннього 

новатора, голосу радіостанції, “неформального лідера”, який мотивує свого 

радіокористувача до змін. Отже, “журналісти повинні йти на крок попереду 

від своїх слухачів. Не просто оперативно подавати інформацію, робити її 

аналіз. Тобто йти в бік розмовного радіо. Подаючи текстову та відеоверсію 

інтерв’ю чи сюжету з використанням власного сайту та соцмереж” 
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(Додаток М, табл. М.13). Водночас радіоведучий живе в тому самому соціумі 

й відчуває на собі ідентичні соціальні проблеми, що і його аудиторія: “...як 

правило, це не надто багаті люди (особливо, що стосується регіональних 

радіостанцій), тож вони сильно не відрізняються від пересічних громадян і 

так само стикаються із пересічними негараздами. Про що завжди можуть 

розповісти на загал” (Додаток М, табл. М.13). 

На думку частини опитаних, інституційна функція радіо щодо 

об’єднання навколо себе аудиторії зі спільними цінностями, культурними, 

мистецькими, громадсько-політичними чи іншими поглядами актуалізується 

за умов “постійного розвитку”, “створення національної ідеї”, “тотальної 

українізації радіо”, “достатнього фінансування і повної незалежності”, 

“свідомої інформаційної політики основних гравців ринку та за умови 

розвитку повноцінного охоплення сигналом території України каналами 

Суспільного радіо” (Додаток М, табл. М.13). 

Інші респонденти аргументовано доводять, що “радіо завжди було 

інтегратором суспільства”, оскільки “завжди впливало на суспільство. Деякі 

радіостанції вже давно є інтеграторами. Питання лише в політиці 

програмування”. Згідно із цим поглядом, “радіо в Україні досі популярне, і за 

останні роки тільки набирає популярності. Хоча кілька років тому казали про 

спад. Але цього не сталося. Тому радіо і зараз можна вважати інтегратором 

для суспільства” (Додаток М, табл. М.13). Навколо кожної ефірної 

радіостанції чи окремого аудіопроєкту в мережі формується коло постійних 

чи ситуативних прихильників, об’єднаних за певними спільними ознаками. 

Такі медіаініціативи – “інтегратори своєї, маленької аудиторії” (Додаток М, 

табл. М.13). 

Описані процеси двосторонні, а отже, можливі виключно за умов 

активної зворотної комунікації через завантаження, фінансову підтримку, 

підписку, розповсюдження в соціальних мережах, зворотний зв’язок тощо. 

Приклад системності такої взаємодії демонструє світове співтовариство 

українців, яке, об’єднуючись навколо культурних центрів, громадських 
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організацій, за спільний кошт ініціює створення годин українського радіо, 

окремих радіостанцій чи подкастів на всіх континентах. Нетипова для 

материкової України форма утримання таких програм у різних країнах стала 

базовою та втілюється десятиліттями. 

На Батьківщині про радіоініціативи закордонних українців не знають. 

Опитані експерти засвідчили повну підтримку таких проєктів (55%), проте 

зізналися у своїй абсолютній необізнаності (38%) та в тому, що жодного разу 

не слухали, про що розповідають своїм слухачам їхні українські колеги в усіх 

кінцях світу (рис. 4.30). 

 

 

 

Рис. 4.30. Обізнаність респондентів щодо існування українськомовного радіо 

діаспори 

 

В ефірі українськомовних програм закордонні радіожурналісти 

демонструють цікавість та обізнаність щодо життя великої України, утім 

спільних радіопрограм із колегами не створюють, на відміну від українських 

редакцій міжнародних радіостанцій, які практикують такі проєкти в ефірі 

радіо й телеканалів. Цікавими були експерименти почату 1990-х рр., коли 

київські, львівські, радіостанції в інших областях транслювали 

радіопрограми українців Канади та США [405, с. 1], створювали радіомости 

(зокрема в 1993 р. Київ – Вашингтон для обговорення наслідків 
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Чорнобильської катастрофи [396, с. 1, 4]), знайомили своїх слухачів із 

творами письменників, музикантів української діаспори [155, с. 1] тощо. 

Паралельне існування двох вимірів світового українськомовного радіо 

не сприяє об’єднанню глобального співтовариства українців, налагодженню 

та збереженню культурних зв’язків не лише географічно, а й між 

поколіннями. Цілісним українське радіо є виключно в комплексі історичних 

надбань та сучасних його звершень (на міжнародній арені найчастіше в 

контексті інтернет-мовлення) на рівні материкових і зарубіжних 

радіоініціатив, існування яких для більшості опитаних радіослухачів стало 

відкриттям. Зазвичай вони оперують назвами кількох національних 

радіостанцій та орієнтуються в регіональному радіоландшафті, мережеві 

проєкти опитані за допомогою традиційного паперового анкетування 

згадують украй рідко (Додаток К, табл. Д.25). 

“Повернути обличчям до радіо”, зробити прослуховування 

періодичним та цілеспрямованим – завдання, які стоять перед колективами 

радіостанцій усього світу, зокрема українськими редакціями. Оцінка векторів 

розвитку медіаекспертами та очікування слухачів тенденційні, спільні у 

відчутті дефіциту цікавих програм і музики, збільшення кількості яких, на 

думку 60% експертів та 44% радіослухачів, – найкоротший шлях до серця та 

уваги вибагливої аудиторії (Додаток К, рис. К.24.1, Додаток М, табл. М.16). 

Конвергенція інструментів традиційного радіо з нетиповими для нього 

раніше формами презентації контенту, на думку 46% експертного 

середовища, приверне увагу, а поліпшення фінансування таких проєктів (на 

думку 36% радійників) зумовить підвищення рейтингів та налагодження 

ширшого порозуміння зі слухачами. Цікаво, що для останніх фінансовий 

ресурс медіапідприємства видається важливішим на рівні 28%, стільки ж 

респондентів воліли б зменшити кількість реклами в ефірі. Утім, як вважають 

експерти, “проблема не в кількості реклами, а в її якості. Коли чуєш на 

радіостанції рекламу майонезів, хочеться рубонути сокирою те, звідки лунає 

звук. Необхідно підвищувати якість контенту – не лише програмної частини, 
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а й реклами” (Додаток М, табл. М.16). Комерційний контент, зокрема в 

межах дражливих для слухачів рекламних блоків, є важливим сегментом 

заробітку радіостанцією, отже, “прямо залежить від рівня достатку 

населення. Радіо вже не є таким магнітом для потенційних зірок, яким воно 

було 20–30–40–50 років тому. Потенційні зірки зараз легше знаходять себе 

деінде. Гроші – завжди непоганий і дієвий стимул. Якби диджеї на радіо 

заробляли по $20 тис. / міс., тоді всі почали б рватися на радіо. Одним 

словом. Ми маємо орієнтуватися на особистості, щоб утримувати 

увагу” (Додаток М, табл. М.16). 

Полегшення доступу до радіо, яке експертам видається однією з 

найважливіших передумов підвищення популярності медіа (31%), адже “поза 

межами великих міст радіо майже не працює”, для слухачів менш відчутне 

(14%) (рис. 4.31). Серед інших актуальних для фахового середовища 

напрямів трансформації радіо, не згаданих слухачами, – деолігархізація, 

роздержавлення, відміна квотування музики, адже “на жаль, це негативно 

позначилося на рейтингу майже усіх комерційних радіостанцій. Хоча завдяки 

квотам з’явилося й багато нових артистів, але вони б все одно з’явилися б. 

Якщо талант є, квоти не потрібні” (Додаток М, табл. М.16). 

 

 

 

Рис. 4.31. Шляхи підвищення популярності радіо (думки експертів 

та слухачів) 
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Прогрес у зазначених напрямах є запорукою сприйняття українського 

радіо як конкурентоспроможного світового медіагравця. Суперництво в 

жодному разі не передбачає заміщення для зарубіжних радіокористувачів 

місцевих мовників, натомість має на меті запропонувати своїй аудиторії 

продукт, що за якістю контенту (на рівні змістового, стильового 

оформлення, формату, способу презентації тощо) не поступається іменитим 

світовим брендам у галузі. Частина опитаних “не впевнена, що це 

потрібно”, оскільки “українськомовне радіо може бути популярним серед 

тих, хто розуміє українську. У світі таких – мільйони. Тобто світовий ринок 

є, але Радіо має бути зі слухачем на одній хвилі. Зокрема, і часовій, і 

тематичній. Радіо – це хепенінг (вид сучасного мистецтва, в основі якого 

акціонізм, перформанс за участю організатора. – Авт.). Дуже важко зробити 

радіо, яке б одночасно хотіли слухати і в Гватемалі, і в Марокко, і в 

Австралії, і в США (у різних часових поясах). Радіо, по якому щось 

говорила б людина, яка сидить зараз у Львові чи Києві та абсолютно 

блискуче «віщає» про щось, що є важливим саме для Львова чи Києва” 

(Додаток М, табл. М.18). 

У контексті якості програм український радіопродукт уже зараз “може 

посперечатися” із зарубіжними станціями. До прикладу, “«Аристократи» 

увійшли до топ-10 (7-ме місце) у 2015 р. за кількістю прослуховувань у 

Mixcloud” (Додаток М, табл. М.18). Майже третина опитаних радійників 

поділяє оптимістичну думку стосовно відповідності українськомовного радіо 

світовим стандартам якості програмного продукту, утім 48% із таким 

поглядом не погоджуються (рис. 4.32), проте визнають: “...поки ні, але має 

перспективи” (Додаток М, табл. М.18). 

Перспективність радіо як соціально-комунікаційного каналу фахівці 

оцінюють високо (96%), пророкуючи йому, на рівні із мережею (98%), 

подальший поступ. Патріотичну щодо власного медіа позицію експертів 

слухачі не поділяють, називаючи далекосяжним трансформаційний 

потенціал всесвітнього павутиння (69%) та телебачення (56%), рідше 
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радіо – 42%  (рис. 4.33). До існування друкованих видань у часовій 

перспективі радіопрацівники ставляться критично – лише 33% вірять, що 

традиційна періодика скористається трансформаційними інструментами, 

щоб зберегти власну присутність на інформаційному ринку (Додаток М, 

табл. М.17.1). 

 

 

 

Рис. 4.32. Оцінка експертами конкурентоспроможності українськомовного 

радіо у світовому медіапросторі 

 

 

 

Рис. 4.33. Оцінка експертами та слухачами перспектив розвитку основних 

медіаканалів 

 

Причину відмінності в поглядах експертного середовища та аудиторії 

вбачаємо в суб’єктивному трактуванні персональних медійних уподобань 
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останніми на тлі зваженого аналізу ринку, трансформаційних, конвергентних 

інструментів у сучасних умовах, осмислених у відповідях фахівців. Крім 

того, радіослухач може не бачити всього комплексу можливостей, доступних 

йому в конвергентному радіопросторі, отже, сприймає радіо лінійно. Між 

тим, жоден із сценаріїв не змінює його суті – інформаційної, розважальної, 

інтеграційної, рекреаційної, естетичної та інших функцій радіо, які 

залишаються сталими попри трансформаційні процеси в галузі.  

Опитані експерти, як і радіослухачі, загалом оптимістичні щодо 

майбутнього радіо, погоджуються вони й з тим, що сама форма презентації 

контенту для аудиторії зазнає кардинальних змін. “Хочеться вірити, – 

говорить один із респондентів, – що воно буде. Хоча, думаю, у кожного 

буде свій персональний плейлист із музикою, яку для нього пише ШІ 

(штучний інтелект. – Авт.)”. Між тим експертне середовище сприйнятливе 

до твердження, що “штучний інтелект змінить інформаційні 

технології” [252]. 

Кожен за бажанням додає в ефір необхідну інформаційну вставку у 

вигляді новин (цікаві теми), погоди, особистих нагадувань тощо” 

(Додаток М, табл. М.19). Радіо майбутнього, на думку експертів, стане 

здебільшого у “5D-форматі”, “без FM-діапазону чи УКХ”, “безкоштовне”, 

“вільне”, “гібридне”, “гнучке (кожен зможе знайти собі станцію, що 

максимально відповідає його запитам)”, “елітарне”, “інтегроване у світову 

інтернет-мережу”, “інтерактивне”, “інформаційне”, “йде в ногу з часом і 

потребами слухачів”, “мікс аудіо, відео, тексту”, “вільне”, “мобільне”, 

“мультимедійне”, “народне”, “оперативне”, “першим реагує на потреби 

часу”, “професійне”, “сучасне інтегроване медіа”, “у формі подкастів”, 

“універсальне”, “цифрове”, “цікаве (якість контенту буде на порядок вище 

від колишнього)”, “ще ближче до людей” (Додаток М, табл. М.19). 

Пропонували радійники й ексцентричні тези, як-то: вмонтувати радіо в 

голови слухачам та конвергувати в майбутньому його з телепортаційними 

сервісами (Додаток М, табл. М.19). 
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Експерти припускають: виникне “багато приватних радіо, що 

задовольнятимуть інтереси великих корпорацій, але популярністю будуть 

користуватися радіостанції на кшталт авторських радіоблогів. Визначальним 

буде контент” (Додаток М, табл. М.19). Таке можливо за умови “подальшої 

інтеграції суспільства в інформаційне середовище і його зацікавленості, яку 

мають підтримувати радіостанції” (Додаток М, табл. М.19). 

Не викликає дискусій і твердження, згідно з яким “радіо як аудіо, 

безперечно, залишиться, бо це ідеальний спосіб одночасного малювання 

безлічі картин (кожна буде різною) у головах безлічі людей, які чують одну й 

ту саму фразу” (Додаток М, табл. М.19). Проте кардинально розшириться 

лінійка платформ для презентації медіазмісту, відбудеться переорієнтація на 

цифрове, мережеве мовлення на тлі відмови від використання FM та  

УКВ-діапазону.  

Результати дослідження бачення експертним середовищем 

трансформаційного потенціалу та конвергентних процесів у сучасному 

українському радіо, підкріплені встановленими емпірично медіаочікуваннями 

радіослухачів, надали змогу дійти висновків щодо: 

– перспективності конвергенції радіо з відеоконтентом та соціальними 

мережами як презентаційним, інформативним і комунікативним 

майданчиком; 

– популяризації й нарощування використання мобільних застосунків та 

аудіоподкастингу. Появу нових галузевих радіоініціатив цього формату на 

рівні з розширенням платформ до презентації власного контенту 

медіаексперти вважають стимулом до перезавантаження сприйняття радіо як 

традиційного медіа, що вичерпало свій потенціал до осучаснення; 

– активного впровадження українськими радіостанціями елементів 

чи комплексу методів роботи конвергентної редакції. Від місцевих 

(наприклад, “РАЙрадіо”, місцева газета “Районка” та однойменний 

інформаційний сайт в м. Пологи Запорізької області обслуговуються 

однією командою) до великих медіахолдингів (наприклад, радіогрупа 
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“ТАВР MEDIA”, управлінський апарат і рекламний відділ якої 

обслуговують кілька радіостанцій із національним покриттям) радійники 

випробовують функціональність моделі спільної редакції, журналіста-

мультипрофесіонала, на наступних етапах подекуди відмовляючись від 

нововведень через зниження якості матеріалів; 

– поліфонії можливостей радіо із соціалізації людей з особливими 

потребами, діяльності в напрямі гарантування національної інформаційної 

безпеки, потенціал до розширення функцій контексті якого визнають обидві 

категорії опитаних; 

– дискусійності, проте усвідомлення опитаними виправданості та 

необхідності впровадження мовних квот на радіо; 

– повної необізнаності щодо існування, особливостей діяльності 

українськомовного радіо діаспори, без інтеграції якого в світовий 

український медіаконтекст неможливо говорити про цілісність соціально-

комунікаційного інституту; актуалізованої потреби в підготовці 

спеціалізованих освітніх навчальних програм, комплексних практичних і 

тренінгових курсів із передбаченими в них напрямами роботи в умовах 

аудіовізуальної радіожурналістики, які б озброювали практиків дієвим 

інструментарієм для впровадження інноваційних форм радіомовлення. 

Результати дослідження, описані в підрозділі, висвітлено в авторській 

публікації [112]. 

 

 

4.3. Прикладні аспекти впровадження мультимедійних технологій у 

радіожурналістиці: професійні та освітні виміри 

 

 

Поліфункціональність професійної діяльності сучасних 

радіожурналістів виходить за межі традиційного уявлення про роботу 

цифрового медіа. Змінюються й підходи до організації творчого процесу, 
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редакції перетворюються на конвергентні ньюзруми, а культура 

мультимедійності залишає право вибору типу контенту за користувачем. 

Трансформується сама суть професійних обов’язків медіапрацівників, як 

наслідок, потребують перегляду й підходи до освітнього процесу в галузі. 

В основі організаційної структури редакції радіостанції нового типу – 

концепція відкритого простору. Засади його формування фахово викладено в 

численних працях українських і зарубіжних науковців, об’єднує їх 

суголосність висновків щодо другорядності типу розроблюваного контенту 

перед потребами аудиторії, медійні смаки якої формують порядок денний 

роботи будь-якої редакції з горизонтальною виробничо-управлінською 

структурою. 

Опитані авторами Н. Турманом і Б. Луптоном із відділу журналістики 

та видавничої справи Університету Нортгемптон-сквер (Великобританія) у 

2008 р. редактори онлайн-видань зійшлися на тому, що “в період зменшення 

читацької аудиторії газет та перегляду телевізійних новин редактори 

прагнуть освоїти нові технології, які розглядаються ними як частина 

майбутнього” [766, с. 439]. Ці процеси стають причиною дифузії як у роботі 

редакції, так і в журналістській діяльності, стимулюючи появу 

мультипрофесіоналів. Фінський дослідник Ю. Херкман вбачає суть сучасної 

журналістської діяльності в “інтермедіальності”. Крізь призму політичного 

процесу у своїй країні він описує теорію “плавлення один в одному” як 

демонстрацію злиття функціональних обов’язків журналістів окремих 

видань, які об’єднані роботою в мультимодальній редакції [630, с. 369]. 

Її І. Ердал із Вольдовського університетського коледжу (Норвегія) 

характеризує як “медіабудинок”, у якому проходить як горизонтальна, так і 

вертикальна вісь управлінських процесів [599, с. 213]. Остання зводиться до 

традиційної моделі роботи журналістського колективу, горизонтальну ж 

позиціонують як технологію зближення інформаційних центрів, конвергентні 

процеси в яких не лише нескінченні, а й, на думку норвезьких авторів 

Х. Сьовааг, Х. Мея та Е. Сталевіна, інтенсифікуються [752]. Більшість 
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дослідників глобальних процесів конвергенції в медіа стоїть на засадах 

перспективності горизонтальної моделі управління, тим більше, як зауважує 

доктор Дж. Друла з Румунії, функція сучасного журналіста все частіше 

зводиться до модерування користувацького контенту, потребує постійного 

переосмислення в межах його редакційної роботи [596, с. 139]. На часі 

перегляд підходів до освітнього процесу в галузі. На прикладі висвітлення 

екологічної тематики в медіа північноамериканська дослідниця С. Менезес 

констатує засилля дезінформації, розповсюдження неточних фактів, недоліки 

мультипрофесіоналізму (роботи так званих “репортерів-генералів”) та 

наголошує на перспективності тренінгової бази як складника післядипломної 

освіти із журналістики. Дослідниця констатує, що “обмежені бюджети 

редакцій також лімітували можливість внутрішнього професійного розвитку 

журналістів, зробивши зовнішні навчальні програми важливим засобом для 

репортерів та редакторів для отримання нових знань, джерел та навичок 

роботи в середовищі новин, яке постійно змінюється” [689]. 

Медіазміст, продукований радіокористувачами, є відносно самостійним 

сегментом радіоконтенту в мережі. Він емоційно забарвлений, за авторства 

зацікавлених, небайдужих слухачів, часто несистемний та без чітко 

визначеної періодичності, не цілком відповідає стилістиці ефіру, ґрунтується 

на використанні різних форм обміну та позиціонування інформації, залежить 

від суб’єктивної думки автора та не співвідноситься з інформаційною 

стратегією медіаорганізації. Іншим блоком радіоконтенту є унікальний 

журналістський радіопродукт – фаховий, періодичний, створюваний 

співробітниками організації та підготовлений спеціально для трансляції в 

ефірі чи публікації на сайті радіостанції (подкаст, персональний блог), 

відображає системність підходу редакції до планування власної діяльності. 

Замикає триєдність медіавідлуння – інформаційна хвиля, спричинена 

повідомленнями, що прозвучали в ефірі, оприлюднені на соціальних 

платформах у коментарях, під час обміну думками та враженнями, складно 

модерована та часто не прогнозована реакція на інформацію, розповсюджену 
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в радіопросторі. В окремих випадках виконує функцію партизанського 

маркетингу та може трансформуватись, реагуючи на інформаційні імпульси в 

межах середовища без залежності від реакції на медіавідлуння (дій 

радіостанції). Узагальнено цей нематеріальний метафізичний образ 

радіостанції, усвідомлюваний соціумом, та оцінку її діяльності. 

Професійний, користувацький контент і медіавідлуння перспективні з 

огляду на розвиток інструментарію інтернет-журналістики, прояви 

медіаактивізму в радіомовленні, зокрема в роботі конвергентної радіостанції, 

що, на думку Ф. Берарді – філософа, футуролога та теоретика медіа, 

засновника першої вільної піратської радіостанції в Італії “Radio Alice” 

(1976–1978 рр.), є парадоксом сучасності [565]. К. Сьодін пропонує аналіз 

роботи Шведського управління радіо і телебачення [751]. Ця ситуація є 

можливою з огляду на те, що, з одного боку, “медіаактивізм сприймається в 

парадоксальній ситуації. Він має вирішальне значення в процесі формування 

суспільної свідомості та викриття псевдоідеології, а також критичного 

демонтажу дискурсивних машин влади. Але одночасно – оскільки ці процеси 

пов’язані з обов’язковою онлайн-діяльністю та медіатизацією суспільних 

відносин, медіаактивізм додає шуму до переповненої інфосфери, чим сприяє 

подальшій віртуалізації соціальних відносин” [565].  

Серед визначальних характеристик цього явища медіафутуролог 

називає емпатію – засадничу рису користувацької солідарності, яка 

виявляється в інформації так само природно, як на рівні фізичної, 

електромагнітної, гравітаційної взаємодії. На радіо медіаактивізм 

виражається в генеруванні альтернативних форм мовлення через 

позиціонування авторського медіазмісту, міксування ефірної сітки з метою 

висловлення суб’єктивної оцінки іншими радіокористувачами тощо. 

Складна система взаємозв’язків між різного типу контентом формує 

медіаекосистему новітнього радіомовлення, що не обмежена одним 

аудіопотоком, сайтом, частотою, програмою чи девайсом. Цінність 

радіоконтенту при цьому характеризують підходи до продукування 
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конкурентоспроможного в розрізі змістового, комунікативного та технічного 

навантаження медіазмісту, можливості конкуренції брендів радіостанцій, 

їхньої орієнтації на рейтинговий складник як чинник успішності власної 

роботи, що подано на рис. 4.34. 

 

 

 

Рис. 4.34. Процес обміну інформацією в сучасному діджитал-радіо 

 
Відмінність у підходах до контентного наповнення медіаканалу та 

функціональних обов’язків працівників, на думку М. Женченко, визначають 

моделі “автономної” та “конвергентної редакції” медіа [175, с. 82], що в 

загальному розумінні є актуальною для будь-якого його типу. Досліджень, 

присвячених роботі конвергентних редакцій радіостанцій, обмаль, однак це 

один із небагатьох випадків, коли цінність вузькотематичної розвідки в 

розрізі роботи лише редакцій радіостанцій буде мінімальною, адже 

визначальним принципом нових медіа є орієнтація на потреби аудиторії, 

причому тип контенту має другорядне значення, а редакції інтегруються в 

єдиний інформаційний простір безвідносно до типу презентації 

мультимедійної інформації. 

Оскільки досліджувана сфера є абсолютно новою та динамічною, без 

напрацьованої чіткої теоретичної бази, науковці з різних країн на 

міжнародному рівні діляться досвідом упровадження технологій 

Унікальний 
журналістський 

контент

Користувацький 
контент

Медіавідлуння або 
інфромаційна хвиля, 

спричинена попередніми 
повідомленнями,  реакцією 

на медіавідлуння                             
(на себе)
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“конвергентної” та “мультимедійної редакції”, свідками яких вони є. 

Зокрема, Н. Виговська проаналізувала використання в журналістикознавстві 

цих термінів і встановила, що “поняття «конвергентна редакція» більше 

вживається при описанні організаційної структури медіа. Обов’язковим 

елементом конвергентної редакції має бути наявність кількох платформ 

розповсюдження контенту, які поєднані в одну редакцію... Системною 

відмінністю конвергентної редакції від мультимедійної є і фізично об’єднана 

в одному місці редакція: ньюзрум… Мультимедійна редакція основною 

характеристикою має тип контенту, який вона виробляє: вона створює 

мультимедійні матеріали, що включають у себе різноманітні мультимедійні 

інструменти” [37, с. 450]. 

Перспективна модель конвергентної редакції, яку частина 

авторитетних дослідників вважає безальтернативною, особливо для 

цифрових медіа в часовій перспективі, виходить із потреб аудиторії, 

філософії “первинності змісту над формою”. Дослідники Х. Сьовааг із 

Ставангерського університету, Х. Мей та К. Сталевін із Бергенського 

університету розкривають суть цих процесів на основі аналізу тисяч 

інтернет-новин, розповсюджених Норвезькою мовною корпорацією у  

2009–2013 рр. “Аналіз свідчить про консолідовану роль інтернет-новин у 

суспільному мовленні”, – підсумовують автори [752, с. 14–15]. Для 

виробництва інформаційного радіоконтенту журналісти в Німеччині 

потребують технічного осучаснення персональних комп’ютерних пристроїв. 

Про таке вони говорили під час численних інтерв’ю, проведених у 2017 р. 

К. Майєром, М. Верховник та І. Бракер. Науковці осмислювали динаміку 

трансформації Баварської служби громадського мовлення (Німеччина) під 

впливом технологічних інновацій і конвергенції в журналістиці [685, с. 33–

44]. Порівнюючи традиційну та конвергентну редакції двох іспанських 

медіаходлингів “Novéténica” й “La Verdad Multimedia”, місцеві дослідники 

Х. Гарсіа-Авілес і М. Карваджал з Університету Мігеля Ернандеса в Ельче 
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(Іспанія) аналізують підходи до організації виробничого процесу в 

інтегрованій та кросмедійній редакції [617, с. 221–239]. 

Більшість редакцій українських радіостанції є повноцінними 

мультимедійними платформами, які створюють сучасний медіаконтент, 

використовуючи інформаційні, інтерактивні, комунікаційні технології, утім 

конвергентними, тобто такими, що, за визначенням М. Женченко, 

“відзначаються високим рівнем організаційної, функціональної та контентної 

конвергенції” [175, с. 82], уповні не стали. Соціальні мережі та 

міжособистісні зв’язки зумовлюють налагодження комунікації в межах 

“віртуальної конвергентної редакції”, що особливо актуально в роботі 

мережевих радіостанцій, які можуть працювати віддалено. Цей принцип у 

2015 р. став головною ідеєю створення “Радіо Сковорода”, яке позиціонує 

себе як “Перше українськомовне мандрівне онлайн-радіо” [393]. Ефіри 

радіостанції журналісти вели з різних країн, а кількість інтерв’юйованих 

гостей перевищила тисячу. 

Крім описаних А. Зелінською рис конвергентної редакції, серед яких: 

“модель мовлення 24/7, … кроспросування та конвергенція поза інтернетом, 

… розвиток розширеної лінійки інтерактивних сервісів” [250, с. 162], – 

визначено засадничі: 

– інтегрований ньюзрум (на рівні фізичної організації робочого 

процесу в колективі);  

– обслуговування інформаційної діяльності декількох різнотипних 

медіаканалів (в українських реаліях, які входять до однієї медіагрупи, мають 

спільного власника); 

– перегляд функціональних обов’язків персоналу, виходячи з 

редакційного завдання чи спеціалізації радіожурналіста (модель журналіст – 

мультипрофесіонал чи фахівець у конкретній галузі); “моделей редакційної 

діяльності”, що описані Т. Чілачавою [522]; 

– спільна розробка теми фахівцями в одній галузі, які можуть 

представляти різні медіаорганізації, з подальшою презентацією ними 
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окремих блоків інформації у своїх виданнях. Критики називають це 

дублюванням інформації; 

– модернізація технічного забезпечення мобільних і стаціонарних 

журналістських груп апаратами одночасної фіксації, опрацювання та 

передачі медіаконтенту (текст, фото, аудіо, відео) у режимі реального часу; 

– організація активної системної взаємодії з аудиторією як адресатом та 

адресантом поширюваної інформації в режимі ефірної й позаефірної 

комунікації; 

– спільна робота над заповненням рекламного поля інтегрованих 

медіаканалів (пакетне розміщення оголошень, гнучка система знижок для 

замовника та 3D-ефект для аудиторії), просування власного бренду. У 

дослідженні “Майбутнє українських медіа-2”, проведеному незалежним 

аналітичним центром “Український інститут майбутнього” у 2018 р., 

зазначено, що “кросмедійні проєкти з цифровою компонентою допоможуть 

зберегти або навіть збільшити рекламні бюджети радіостанцій і друкованих 

ЗМІ та утримати або розширити свою аудиторію” [270, с. 54]. 

Широковживаними є договори, що стосуються пріоритетного 

використання новинної інформації. Подібні укладено між інформаційними 

агентствами “Інтерфакс-Україна”, “Українські новини” та редакцією “Нового 

времени”. Крім радіостанції, до складу медіакомпанії входять однойменний 

сайт і журнал, робота яких підпорядкована правилам організації 

конвергентної редакції: персонал розміщується в єдиному офісі з об’єднаним 

інформаційним відділом, а частина матеріалів, трансльованих у радіоефірі, 

дублюється на сайті, зворотний обмін інформацією відбувається в ефірі 

випусків новин та інших програм [539]. 

Трансформація організаційної структури медіакомпанії потребує 

витрат на переобладнання офісу, закупівлю сучасних технічних засобів для 

виконання співробітниками своїх обов’язків, освітню роботу з періодичного 

підвищення ними своїх професійних навичок (від технічного використання 

різних пристроїв до глобального мислення на рівні потреб редакції, а не 
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редакційного завдання однієї людини), залучення спеціалістів з 

адміністрування віртуальних платформ тощо. 

Попри очевидні переваги (інтенсифікація процесу прийняття рішень, 

перезапуск управлінської вертикалі, оптимізація персоналу, краудсорсинг 

матеріалів) і прогресивність такого переформатування роботи редакцій в 

українських реаліях зміни часто обмежуються вибірковим упровадженням 

окремих засад інноваційної діяльності колективу або фізичним 

перерозподілом робочого простору, коли, як описує О. Крайда, “окремі ЗМІ 

(радіо, газета, телеканал), хоч і знаходяться в різних редакціях, проте 

займають один поверх спільної будівлі” [248, с. 121]. Цей етап вважаємо 

перехідним, а рівень інтеграції виробничого процесу від мінімального до 

повного, за яких різні підрозділи обмінюються інформацію, а журналісти 

дописують до декількох видань на гонорарній основі. Звичним для радіо стає 

створення та тиражування, крім традиційного, аудіального, унікального 

відео, графічного, текстового контенту, часто в межах одного 

мультимедійного матеріалу. 

Масштабність та універсальність змін актуалізують роль об’єднаних 

редакцій. Природними інтеграторами є холдинги, в складі яких від кількох 

медіаканалів. За спостереженнями П. Дворянин, висловленими в інтерв’ю 

Ю. Лавриш, це загрожує переформатуванню редакції за “принципом роботи 

«селекторної наради». Щодо загальноукраїнських медіа, то в цьому контексті 

можна говорити про дублювання інформації на каналах, що належать одному 

і тому ж власнику” [257]. Серед інших загроз – спрощення впливу кінцевого 

бенефіціара на добір та організацію контенту кількох медіаканалів, 

об’єднаних єдиною редакційною радою, нівеляція змагальності в робочому 

процесії, цінності окремого співробітника, ускладнення напрацювання 

персонального журналістського іміджу тощо. 

У національному українському радіопросторі функціонують кілька 

медіахолдингів, серед них найбільші: “Business Radio Group”, “Dragon 

Capital”, “UMH group”, медіахолдинг “Вести Украина”, 
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“ПрАТ Телерадіокомпанія «Люкс»”, “ТАВР Медіа”. Спільним для цих 

організацій є робота однієї чи кількох радіостанцій, повноцінна підтримка 

інтернет-ресурсу кожної з них, який часто є автономною мультимедійною 

платформою, в окремих випадках наявність друкованих видань, Youtube та 

телеканалів. Структурні підрозділи такого холдингу зазвичай розміщуються 

за однією адресою, об’єднані єдиною управлінською вертикаллю, інтегровані 

в спільне рекламне поле, активно взаємодіють в інформаційно-аналітичній 

площині, на рівні обміну банерами, подієвого маркетингу тощо (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Конвергентні редакції українських медіахолдингів  

у національному радіопросторі (за даними, опублікованими в [348]) 

№ 
з/п 

Назва 
медіахолдингу 

Назва радіостанції 
Інші медіаканали, що є частиною 

медіахолдингу 

1 “Business Radio 
Group” 

“DJFM” 
“POWERFM”,  
“Бізнес радіо”, 
“Шансон” 

Продакшн студія. 
Інтернет-ресурси: сайти цих 
радіостанцій 

2 “Dragon Capital” “Новое время” Видання: Журнал “Новое время”. 
Інтернет-ресурси: “nv.ua”, канал 
на “youtube.com” 

3 “UMH group” “Jam FM”, 
“Lounge FM”, 
“Авторадіо”, 
“Голос столиці”, 
“Наше радіо”, 
“Радио Пятница”, 
“Ретро FM”, 
радіо “NRJ” 

Видання: “КП в Украине”, 
“Аргументы и факты в Украине”, 
“Футбол”, “Кореспондент”, 
“Теленеделя” тощо. 
Інтернет-ресурси: “bigmir.net”, 
“i.ua”, “vgorode.ua”, “tochka.net” 
тощо 

4 Медіахолдинг 
“Вести Украина” 

“Радио Вести” Видання: газета “Вести”. 
Інтернет-ресурси: “vesti-ukr.com”, 
“ubr.ua” 

5 “ПрАТ 
Телерадіокомпанія 
«Люкс»” 

“Люкс FM”, 
“Радіо 24” 

Телеканал “24”. 
Інтернет-ресурси: “24.tv”, 
“Zaxid.net” 

6 “ТАВР Медіа” “Kiss FM”, 
“Radio ROKS”,  
“Мелодія FM”,  
“Радіо RELAX”, 
“Русское радио – 
Україна”, 
“Хіт FM” 

Інтернет-ресурси: сайти цих 
радіостанцій 
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Такі редакції об’єднаного типу наразі є проміжним етапом 

трансформації мовників на шляху до діяльності повноцінних 

конвергентних медіа, наприклад, до моделі мультимедійного ньюзруму, 

яку в 2015 р. було розроблено для НСТУ в межах реформування 

Національної телекомпанії України [359]. Цінним є досвід організації 

роботи українських служб міжнародних радіостанцій “ВВС”, “Голос 

Америки”, “Німецька хвиля”, “Радіо Свобода” тощо. За висновком 

І. Ципердюка, який досліджував це питання в аспекті радіовиробничого 

процесу, “українська редакція «Радіо Свобода» стала чи не єдиною з 

категорії колишніх «ворожих радіоголосів», що зуміла адаптувати свою 

роботу до нових соціально-комунікаційних вимог українського суспільства 

в повному обсязі. У редакції засвоїли, що, для того, аби бути цікавими 

аудиторії, треба відповідати новим професійним стандартам та активно 

впроваджувати нові технології” [512, с. 249]. 

Водночас сучасними можуть бути не лише великі редакції, у 

безперервному творчому процесі яких задіяно значну кількість робітників, а 

й “камерні” колективи, наприклад, нечисленних місцевих, зарубіжних 

українських радіоініціатив чи мережевих проєктів, які спільно працюють у 

ритмі “живого організму” своєї радіостанції. Запорукою успіху всього 

проєкту є віддана професійна робота його співробітників. Існують різні 

підходи до розподілу функціональних обов’язків у таких редакціях: 

виходячи з делегування виконуваних функцій залежно від вузьких 

професійних умінь персоналу або орієнтуючись на перспективність роботи 

“універсальних журналістів”, які замикають на собі повний цикл 

виробничого процесу конкретної радіопрограми чи ефірного блоку. У 

першому випадку знижується рівень оперативності, натомість зростає 

фаховість і ґрунтовність повідомлень, у другому відбувається оптимізація 

робочого процесу. Прихильники цих теорій сходяться в тому, що в обох 

випадках потрібно виходити з логіки виробничого ланцюга та очікувань 

аудиторії, радіокористувачів, які через рейтинги визначають найкращі з 
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програм. Суміщення посад в умовах конвергентної редакції радіостанції є 

звичним явищем. На прикладі радіогрупи “ТАВР” згадаємо В. Дроздова – 

одночасно генерального продюсера радіогрупи “ТАВР медіа” та 

генерального директора “Хіт FM”, О. Щавель – маркетинг-директора 

радіогрупи “ТАВР медіа” та директора “Radio Roks”, В. Сасковця – 

програмного директора “Русское радио – Україна” та продюсера “Хіт FM”, 

С. Кузіна – директора “Русское радио – Україна” та ведучого ранкового шоу 

на “Radio Roks”. 

Мультипрофесіоналізм ставить перед радіожурналістами завдання, 

інструментарій до виконання яких вони змушені осягати паралельно із 

виконуваною роботою. З метою осучаснення освітнього процесу та 

приведення у відповідність до потреб ринку кваліфікаційних знань і вмінь 

майбутніх професіоналів на часі перегляд навчальних програм із 

підготовки фахівців із журналістики. На зміну традиційним “журналістам-

ремісникам” [775, с. 99] приходять “багатопрофільні фахівці” [775, с. 99–

114] – перспективність обох підходів до функціонування спеціальності в 

майбутньому осмислює С. Уоллес із Борнмутського університету 

(Великобританія). За спостереженням дослідниці щодо діяльності 

регіональних інформаційних служб “ВВС”, універсальність та 

адаптованість журналіста до роботи в нових умовах є не лише запорукою 

його конкурентоспроможності, а й економічної доцільності для компанії 

завдяки кадровій та виробничій оптимізації. Із 1990-х рр. у штаті 

згадуваного медіагіганта спостерігається тенденція до зменшення кількості 

операторів та відеоредакторів [775, с. 113]. Водночас, на думку 

дослідників конвергенції компетенцій медіапрофесіоналів старої й нової 

генерації Дж. Бардоеля з Університету Амстердаму (Нідерланди) та 

М. Деуза з Індіанського університету в Блумінгтоні (США), “зараз 

ініціатива в руках громадськості чи навіть окремої людини, для якої поріг 

до входу в публічну сферу став нижчим, ніж за умов «старих» медіа, коли 
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доступ до аудиторії майже виключно перебував у руках професійних 

комунікаторів” [559, с. 99]. 

Попри очевидні переваги в аспекті оптимізації штатної комплектації 

персоналу медіапідприємства, на думку дослідників, журналістам це 

загрожує збільшенням навантаження, а аудиторії – зниженням загального 

рівня якості підготованих матеріалів. Попри це, К. Кіллебре з Університету 

Південної Флориди (США) рекомендує не брати в колектив  

конвергентної редакції журналіста, який не пройшов відповідного 

спеціалізованого освітнього курсу. Якщо немає можливості 

профінансувати навчальну програму для співробітників у вищій школі, 

бажано, на думку автора, організувати локальні тренінги всередині 

підприємства [654, с. 45]. Ініціатива таких проєктів в Україні виходить з 

редакцій міжнародних радіостанцій, які формують запит на фахові кадри, а 

навчання має галузеву тренінгову [524], практичну [445] чи стипендіальну 

[391] основу. 

Зокрема, С. Кравченко погоджується на перегляд професійної моделі 

журналіста на тлі викликів сучасності [247, с. 67–69], а Л. Федорчук 

упевнена: “Ера журналіста вузької тематики з навичками писати для 

певного типу ЗМІ відходить у минуле. Сьогодні ринок потребує 

універсального журналіста” [494, с. 212]. Актуалізує ці процеси у своїх 

розвідках О. Пелешок [343, с. 87–90], а М. Нагорняк, осмислюючи 

трансформацію фаху ведучий-журналіст – ведучий-диктор, застерігає, що 

“втрата персоніфікованості, послаблення зв’язку між ведучим і слухачем 

неодмінно поверне аудиторію до дидактично-повчального радіо” [305, 

с. 280]. Доктор наук із соціальних комунікацій В. Шевченко слушно 

зауважує: “Раніше чітка спеціалізація – радіомовлення, телебачення, преса 

давала змогу зосередитись лише на певних професійних навичках, 

характерних для вузького типу медіа. Сучасна журналістика вимагає від 

фахівців уміння виробляти мультимедійний контент, поширювати 

інформацію через соціальні мережі, мобільні додатки тощо” [250, с. 11]. 
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У галузі радіо на сучасному етапі кваліфікований спеціаліст, крім 

традиційних навичок, повинен уміти: 

– записувати, редагувати та готувати до публікації на різних 

платформах звукові файли; 

– одноосібно готували повноцінні мультимедійні матеріали; 

– фотографувати, працювати в електронних графічних програмах-

редакторах, готувати інфографіку; 

– володіти навичками відеозйомки та монтажу; 

– виконувати функції контент-менеджера, копірайтера, рерайтера; 

– адмініструвати сайт радіостанції, мобільний застосунок, сторінки на 

подкаст-сервісах, відеоплатформах; 

– займатися продакшеном, промоушеном, менеджментом, просувати 

медіапродукт у соціальних мережах засобами SMM; 

– оптимізувати цифровий контент для пошукових систем (неймінг, 

налаштування плейлистів, дизайнерське оформлення сторінки, добір тегів 

тощо); 

– працювати з аудиторію (коментування, робота в чаті, нарощування 

кількості відтворення та тривалості прослуховування, переглядів, 

оцінювання контенту тощо). 

До названих професор практики журналістики з Університету Нью-

Мексико М. Маркотт (США) додає навички з “основ управління контентом, 

написання заголовків, синопсисів, переосмислення, агрегування та 

архівування вмісту” [677]. 

Конкурентоспроможний радіожурналіст має знати: 

– принципи роботи редакцій радіостанцій різних типів; 

– стилістичні, мовленнєві, змістові особливості підготовки 

мультимедійних матеріалів для різних типів радіостанцій, конвергентних 

платформ; 

– механіку підготовки контент-планів (від подкасту до радіостанції); 

– засади монетизації радіопродукту в мережі; 
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– методику аналітичних досліджень ефективності медіазмісту та 

інтерпретації даних. 

Освітній процес, орієнтований на роботу радіожурналіста в сучасних 

умовах, забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які 

здобуватимуть кваліфікацію “журналіста, радіопрацівника конвергентної 

редакції”. Для спеціалістів, які здобули вищу профільну освіту в попередні 

роки або працюють на медіапідприємстві без неї (творчі та технічні посади), 

доцільно організувати серію комплексних навчальних програм із підвищення 

кваліфікації. У контексті медіаграмотності узагальнена програма актуальна й 

для педагогічних кадрів, які зможуть інтегрувати набуті знання в навчальний 

процес відповідно до сучасних цифрових мультимедійних технологій. 

Підготовку за такою програмою мають вести спеціалісти відповідних 

профілів з максимальним практично-виробничим спрямуванням. 

Радіожурналіст, який оволодів оновленим інструментарієм з розробки, 

підготовки та тиражування сучасного контенту для радіо, моделями 

конструювання та втілення маркетингової стратегії, технічного 

обслуговування діяльності організації в мережі, стане не лише цінним 

командним гравцем для колективу, а й самодостатнім 

конкурентоспроможним спеціалістом на медіаринку. Набуті навички не 

зобов’язують його одночасно виконувати всі функції, однак розуміння 

виробничого процесу та грамотна управлінська вертикаль редакції в 

перспективі нададуть змогу оптимізувати роботу, відповідно підвищити 

якість матеріалів. Прогнозовано збільшиться кількість персональних 

“іменних” мережевих радіопроєктів, в основі яких яскрава креативна ідея, 

оформити та популяризувати яку автор здатен професійно. 

Для любителів радіосправи, які вже мають досвід чи плани створювати 

українськомовні радіопроєкти за кордоном на базі закладів вищої освіти, в 

Україні доцільно розробити державну дистанційну програму підготовки 

радіофахівця – “журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції”. Її 

завдання – підвищити рівень майстерності авторів таких програм, які часто 



362 

не мають профільної світи, упроваджують інноваційні технології ситуативно, 

епізодично освоюючи окремі інструменти діджиталізаційного медіапростору. 

Комплексний підхід до організації навчального процесу допоможе 

інтегрувати студентів-радіолюбителів у внутрішній інформаційний простір 

України, налагодити комунікацію між радіопродуцентами українського 

радіоконтенту у світі, надати сучасний дієвий інструментарій, активізувати 

процеси трансформації та конвергенції в зарубіжному українськомовному 

радіо. Описані заходи стимулюватимуть появу нових українських 

радіоосередків у місцях закордонного проживання українців. 

Оптимальний навчальний план повинен містити паралельні цикли 

дисциплін. Серед них: мовна підготовка, організаційно-управлінська, 

виробнича, технічна, маркетингова, дослідницька діяльність радіостанції. 

Мовна підготовка. До неї належать курси з оволодіння грамотною 

українською мовою, розширення словникового запасу, що особливо 

актуально для діаспори. Народженим не в Україні знання мови передавалося 

в родинному колі, через недільні школи, ЗМК, особисте спілкування з 

обмеженим колом її носіїв, які привезли в іншу країну мову з домішками 

говірок, територіальних діалектів, роками вона зазнавала впливу мов 

корінного населення тощо. Практика грамотної літературної української 

мови для ведучих українських материкових радіостанцій – нагода позбутися 

слів-паразитів, неправильних наголосів, плутанини з відмінюванням, 

русизмів та інших не властивих українській мові конструкцій, які 

погіршують сприйняття суті сказаного в ефірі. Збагачення словникового 

запасу, урізноманітнення синтаксичних конструкцій радіоведучими 

сприятиме осучасненню вербального оформлення радіоефірів. 

Організаційно-управлінська робота. Напрям, що включає осмислення 

організації та планування робочого процесу редакції, побудови 

управлінських моделей для радіостанцій різних типів, перехід на роботу 

конвергентної редакції, методику напрацювання унікальних штатних 

структур, дифузію посадових компетенцій тощо. Цінність роботи в цьому 
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напрямі актуалізована видимою зміною портрета радіопрацівника, його 

професіограми, що пов’язано з потужним прогресуванням комунікативних, 

презентаційних можливостей усесвітньої мережі. У 2006 р. Канадська 

асоціація радіомовників оприлюднила доповідь “Можливості 

працевлаштування у канадському радіо та афільованому до нього секторі”, де 

окреслила тенденційність оголошень про працевлаштування у галузі 

радіовиробництва. До найзатребуваніших зарахували працівників новинного 

відділу, технічних (інженерних) спеціалістів, фахівців, задіяних у 

виробництві програм (продакшн), продажах (просування, маркетинг), 

генеральну адміністрацію (управлінську вертикаль) [597, с. 4–5]. За два роки 

Національна асоціація радіомовників (США) презентувала розробку Л. Чудай 

аналогічної тематики. Тенденційність двох досліджень перебуває у фарватері 

традиціоналістських підходів до професійної журналістської діяльності. За 

кілька років акценти змістилися в бік діджиталізаційного складника роботи 

радіостанції. Професор практики журналістики з Університету Нью-Мексико 

М. Маркотт погоджується з поглядами медіафутуролога, засновника першої 

національної консалтингової компанії, яка спеціалізується на взаємозв’язку 

нових медіа з громадським мовленням, – “Innovation4Media” у США, 

М. Фюстера щодо актуалізації віртуальної роботи радіоорганізації й називає 

перелік нетипових на попередніх етапах для штату радіостанції фахівців: 

“вебадміністратор, вебархітектор, вебмайстер, вебпродюсер, веброзробник, 

вірусний маркетолог, директор з нових медіа, з інтерактивної стратегії, 

інтерактивний продюсер, інтерактивний розробник, менеджер з інтернет-

ком’юніті, мультимедійний продюсер (графіка), онлайн-редактор, редактор з 

конвергенції, розробник застосунків, розробник мультимедіа, спеціаліст з 

веб-сайту” тощо [677]. Синхронно з розширенням лінійки професіоналів – 

фахівців, які задіяні з метою налагодження комунікації радіоконтенту з 

користувачем, мають трансформуватися підходи до підготовки таких 

спеціалістів. 
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Створення мультимедійних матеріалів для радіо, підготовка сценаріїв, 

інформаційних повідомлень, синопсисів, пошукова оптимізація 

радіоконтенту різного спрямування, написання текстів для соціальних мереж, 

методика спілкування з аудиторією, написання коментарів та відповідей, 

способи реагування на небажані інформаційні хвилі – це основні питання, які 

варто розглянути у виробничому циклі професійної підготовки чи 

перепідготовки радіопрацівників. 

Технічний супровід процесу радіовиробництва – один з важливих 

напрямів професійної підготовки журналіста. Він передбачає оволодіння 

навичками роботи з технічними засобами фіксації, обробки тиражування 

інформації, програмного забезпечення цих пристроїв, адміністрування сайту, 

соціальних, подкаст-платформ, мобільних застосунків тощо. Викладачі 

кафедри журналістики та нових медіа Д. Венгер, Л. Оуенс, П. Томпсон з 

Університету Міссісіпі (США) переконані, що “широкий спектр 

впровадження ефірної журналістики вимагає мобільних навичок, включаючи 

продюсерів, ведучих і репортерів. Незалежно від медіаплатформи, 

роботодавці хочуть наймати на роботу людей, які вже вміють збирати новини 

через мобільні пристрої, використовують їх для взаємодії з аудиторією 

соціальних мереж та грамотно модерують її” [783, с. 138]. 

Цікавою є поширена в Нідерландах технологія створення мобільних 

застосунків для медіапрацівників. Так, регіональна радіостанція в 

голландській провінції Дренте “RTV Drenthe”, а також “Talpa Radio”, яке 

входить до складу телерадіомовної медіагрупи “Talpa Media”, створили для 

своїх співробітників мобільні застосунки, функціонал яких надає змогу 

виконувати не лише необхідні для роботи опції, а також попередньо готувати 

матеріали до ефіру. Застосунки “Bartje Connect” [563], “Talpa Radio Reporter” 

(“Technica Del Arte”) [757] є портативними помічниками для працівників цих 

радіостанцій. 

Доступні для загалу та поширені в професійному середовищі 

радіожурналістів застосунки: “Audioboo” (для пристроїв, що працюють на 
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операційній системі “iOS”) – програма для запису, трансляції та 

розповсюдження аудіо, надає можливість створювати та обмінюватися 

подкастами; “SoundCloud” (ОС “Android”) – програма для формування 

списків відтворення музики, аудіоподкастів, радіопрограм і новин, надає 

можливість створювати аудіопрезентації, завантажувати та поширювати 

аудіоповідомлення; “Voice Record Pro” (ОС “iOS”), “Voice Memos”, “Voice 

Task”, “Recordoid”, “All That Recorder Lite”, “Recordense диктофон Lite” 

(ОС “Android”) тощо – традиційні електронні диктофони з різноманітним 

набором функцій. До таких можна зарахувати запис телефонної розмови, 

можливість самостійно налаштувати якість запису, цифровий фільтр частот, 

автоматичне вирівнювання рівня запису, налаштування бажаної якості; 

файли із записами можна зберігати в дереві файлів на мобільному пристрої, 

при цьому їх можна класифікувати за категоріями, надавати кожній колір для 

швидшої ідентифікації при повторному відтворенні; створення голосових 

заміток, які можна відправити електронною поштою у форматі 

прикріпленого MP3-файлу, записувати звук у форматах 3GP, WAV, OGG, 

MP3 тощо; налаштувати таймер автоматичного припинення запису і його 

відновлення; встановити зроблений запис як рингтон, а віджет програми – на 

робочий стіл девайсу; під час запису додавати мітки з коротким 

пояснювальним текстом. 

Ці програми забезпечують лише частину функцій, виконуваних 

радіожурналістом, на відміну від застосунку “LUCI LIVE” (“Technica Del 

Arte”), який надає можливості створення повноцінного радіоефіру через 

мобільний пристрій. Наживо чи в запису, кожен охочий може створити 

власний аудіопотік із доступом у всьому світі. Аудіосимулятор “NОА” 

пропонує своїм користувачам озвучувати обраний ними текст (новини, 

повідомлення із соціальних мереж, навчальну літературу, художні твори 

тощо) в аудіоформаті. 

Маркетинговий складник професійного навчання сучасного 

радіожурналіста є підґрунтям для напрацювання ним комерційної 
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ефективності радіоініціативи в майбутньому. Спеціаліст, який набув знань з 

рекламного супроводу продукованого медіазмісту, за умов персоналізації 

цифрового середовища нарощує свою конкурентоспроможність в секторі. 

Із цією мотивацією йому повинна бути притаманна обізнаність з 

модерування маркетингової активності (проведення SWOT-аналізу (виграшні 

та слабкі сторони своєї ініціативи), організації й супроводу 

короткотермінових та довготермінових маркетингових стратегій у роботі 

подкаст-сервісів тощо), конструювання моделі власного позиціонування, 

вивчення соціальних потреб та комунікаційних інтересів аудиторії, 

прогнозування цікавих для неї тем. Вагомим чинником просування власного 

проекту в інтернеті є організація ефективного комунікаційного майданчика 

для тиражування радізмісту: реклама каналу чи програми на подкаст-сервісі, 

SMM, контент-маркетинг, налаштування “user-friendly” (дружнього до 

користувача) інтерфейсу програми, системна робота з аудиторією на 

перспективних соціальних платформах “SoundCloud”, “Mixcloud”, “Spotify”, 

“Sfx.io”; “YouTube” та “Netflix” в аспекті відтворення аудіоконтенту; 

“Instagram”, “Facebook”, “Google+” – для максимального зворотного зв’язку 

тощо. Окремий сегмент роботи – монетизація власної діяльності, зокрема за 

допомогою описаних вище інструментів. 

Крім організації та впровадження у творчий процес новітніх 

технологій, сучасний радіожурналіст повинен уміти досліджувати й 

аналізувати їхню ефективність, моніторити конвертований в успіх настрій 

своєї аудиторії. Якісна оцінка та аналіз кількісної інформації – важливий 

сегмент дослідницької роботи радіо в мережі. 

Для практичної орієнтації підготовки радіожурналіста до роботи в 

конвергентній редакції чи забезпечення індивідуальної мережевої 

радіоініціативи, крім традиційних форм, під час дистанційного навчального 

процесу потрібні заздалегідь підготовлені відеоуроки (як варіант – 

відеозаписи проведених занять для студентів очного відділення), 

інтерактивні вебінари, інші засоби взаємодії між суб’єктами навчального 
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процесу. Активна форма віртуального семінару, втім, буде актуальною лише 

в окремих випадках, адже відмінність у часі країн проживання студентів, їхня 

професійна зайнятість впливатимуть на готовність до включення. Форма та 

інтенсивність таких занять виходить із графіка навчального процесу, 

відповідно передбачає системну й періодичну роботу. 

Проєктна технологія формування чи підвищення професійної 

компетентності працівників сфери радіо в межах пропонованої програми 

орієнтує до підготовки та презентації комплексної підсумкової роботи – 

авторського подкасту з мультимедійним оформленням контенту в мережі. 

Він є результатом виконання серії поточних завдань з організації періодичної 

роботи, підготовки й популяризації аудіоконтенту на соціальних платформах 

тощо. Важливим показником якості створюваного радіопродукту є кількість 

завантажень, уподобань, коментарів від задоволених, зацікавлених, критично 

налаштованих, розлючених, проте не байдужих радіокористувачів, динаміка 

зростання кількості підписників та інші об’єктивні критерії успішності 

медіапродукту в умовах трансформованого медіасередовища. 

Мережа, як платформа для розвитку соціально-культурного контексту 

в журналістиці трансмедіа, дає імпульс до актуалізації радіо, зростання його 

частки на рекламному ринку, зокрема в мережі, інтеграції світового 

українства засобами сучасного радіо. Організація роботи конвергентних 

редакцій радіостанцій в українських реаліях доводить, що мультимедійний 

контент, перерозподіл робочого простору та функціональних обов’язків 

працівників є провідними напрямами трансформації медіаканалу. Запорука 

його успіху – професійне навчання та перепідготовка кадрів. На часі 

перегляд підходів до освітньої програми з радіожурналістики, оновлення 

професіограми сучасного працівника радіо. Утім наявність диплома не 

запорука, а лише інструмент для досягнення професійних цілей у командній 

чи індивідуальній роботі. Перепідготовка журналіста є проміжним етапом 

посилення його конкурентних переваг, що потребує вкладення коштів. 
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Висновки до розділу 4 

 

 

Сучасний українськомовний радіопростір як мультимедійний складник 

глобального медіасередовища постійно трансформується за траєкторією, 

визначеною світовим поступом медіа. Українські фахівці радіосправи часто 

наосліп упроваджують та пропонують слухачам новітні форми медіазмісту. 

Результати, отримані під час опитування, надали змогу виявити очікування 

від радіоконтенту двох сторін радіовиробничого процесу й осмислити 

пропозиції щодо трансформації збагаченого мультимедійними засобами 

радіоконтенту. Отримані результати надають підстави говорити про потребу 

в перегляді освітніх програм із радіожурналістики та організації галузевих, а 

для зарубіжних фахівців – дистанційних практично орієнтованих курсів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 

Комплекс проведених опитувань слухачів і представників 

радіовиробничих професій засвідчив фрагментарність структури 

українського материкового та зарубіжного радіомовлення, відмінність у 

сприйнятті радійниками (як сучасного конкурентоспроможного 

мультимедійного конвергентного медіа) і радіослухачами (як традиційного, в 

окремих випадках застарілого медіа) радіо як перспективного соціально-

комунікаційного інституту. 

Встановлено, що пріоритетними для українських слухачів є 

відеоконтент та ресурси соціальних платформ, низький рівень уваги до радіо 

респонденти пояснюють зайнятістю, орієнтацією на прослуховування музики 

в плеєрі. Цінність радіо в широкому доступі та безоплатності використання, 

зокрема в смартфонах та автомобільних приймачах – одному з 

найперспективніших засобів відтворення ефіру. Опитані не готові платити за 

якісніший контент, разом з тим наголошують на важливості доступності та 

зручності радіо, його фоновому відтворенні, зокрема під час спортивних 

тренувань. Для порівняння: радіослухачі в США першочерговими для себе 
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визнають традиційний мотив отримання новин та актуалізоване 

трансформаційними процесами формування персонального плейлиста. На 

противагу зручності доступу до ефіру, його мовне оформлення на рівні 

програм і музики має другорядне, після якості й змісту таких проєктів, 

значення. Зменшення кількості російськомовного контенту на радіо для 

опитаних не стало передумовою для популяризації українського, натомість 

глобалізаційні чинники стимулювали переорієнтацію на зарубіжний 

музичний ринок. 

Криза довіри до медіа впливає та частоту звертання до них аудиторії, 

стає причиною зниження інтересу й періодичності відтворення. Водночас 

прихильність користувачів до мережі демонструє далекосяжний вектор 

трансформації радіопростору в напрямі його конвергенції з пропонованими 

мережею популярними сервісами й платформами, зокрема у формі подкастів 

та аудіокниг. Парадокс українського радіо полягає в тому, що очікувані 

радіокористувачами нові ініціативи активно започатковуються, проте 

аудиторія, попри активну популяризацію віртуальних платформ 

традиційними радіостанціями в ефірі, на них переорієнтовується нешвидко. 

Трансформаційні процеси в сучасному українськомовному радіо 

актуалізують питання переформатування редакційної роботи 

медіапідприємства, зокрема в аспекті переходу на діяльність конвергентної 

редакції, в основі якої концепція відкритого простору для роботи 

мультипрофесіоналів, об’єднаних роботою в мультимодальній редакції. 

Діджиталізація радіопростору актуалізує перегляд підходів до освітньої 

програми з радіожурналістики, оновлення професіограми сучасного 

працівника радіо, напрацювання спеціалізованих освітніх навчальних 

програм, комплексних практичних тренінгових курсів як складника 

післядипломної освіти в галузі журналістики з передбаченими в них 

напрямами роботи в умовах аудіовізуальної радіожурналістики з 

присвоєнням кваліфікації “журналіст, радіопрацівник конвергентної 

редакції”. Оптимальний навчальний план має містити паралельні цикли 
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дисциплін з мовної підготовки, організаційно-управлінської, виробничої, 

технічної, маркетингової, дослідницької діяльності радіостанції. 

Наголошено на необхідності розробки на базі закладів вищої освіти 

дистанційних освітньо-просвітницьких курсів для працівників українських 

годин в ефірі зарубіжних радіостанцій. Комплексний підхід до організації 

навчального процесу надасть змогу інтегрувати студентів-радіолюбителів у 

внутрішній інформаційний простір України, налагодити комунікацію між 

продуцентами українського радіоконтенту у світі, надати сучасний дієвий 

інструментарій для професійної діяльності, активізувати процеси 

трансформації та конвергенції в зарубіжному українськомовному радіо. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Процеси трансформацій та конвергенції українськомовного радіо в 

умовах глобалізації відбуваються синхронно з відповідними світовими 

процесами, що дає підстави розглядати українське радіо як частину світового 

радіопростору, конкурентоспроможність якого визначається орієнтацією на 

інноваційні форми діяльності та системний поступ відповідно до сучасних 

тенденцій (діджиталізації, візуалізації, персоналізації тощо). Осмислення 

еволюційної модернізації глобального українськомовного радіо як запоруки 

посилення його конкурентоспроможності у світовому соціально-

комунікаційному мультимедійному медіасередовищі зумовило розв’язання 

комплексу завдань та формулювання таких висновків: 

1. Трансформаційний потенціал глобального українського радіо 

виявляється в посиленні конкурентоспроможності радіо в критерії його 

маркетингової ефективності (у контексті нових підходів до посилення 

комерційної продуктивності радіопроєкту, дифузії жанрових форм 

рекламного контенту); соціальній відповідальності, зокрема в аспекті 

гарантування інформаційної безпеки України й формуванні радіомовленням 

інклюзивного простору. Трансформації управлінсько-організаційних моделей 

радіомовлення відбуваються на виробничому рівні через формування 

конвергентних редакцій (медіахолдингів Business Radio Group, Dragon 

Capital, UMH group тощо), віртуальних конвергентних редакцій (“Радіо 

Сковорода”), мультипрофесіоналізм працівників яких потребує розробки 

спеціальних освітніх програм підготовки журналіста, радіопрацівника 

конвергентної редакції, модель якої запропоновано в дисертації. 

У конкурентних умовах діджиталізованого медіапростору 

трансформується запит радіоаудиторії, орієнтованої на унікальний тематично 

та вузькосегментований інформаційно-розважальний контент, актуалізується 
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авторська журналістика (“Блог професора Пономарева”, ВВС Ukrainian), 

сприйняття ролі й значення державної мови в оформленні радіоефіру. 

2. Адаптаційні можливості українськомовного радіо до застосування 

конвергентних інструментів проаналізовано у фінансовій площині, у контексті 

технічного забезпечення, з позиції сприйняття радіоаудиторією, зокрема 

готовності радіоорганізацій до впровадження нових діджіталізаційних 

платформ серед аудиторії. 

Встановлено характер застосування лінійки конвергентних 

інструментів у діяльності 128 українських радіостанцій (національних, 

регіональних / місцевих, суспільних), 160 аудіопотоків, 9 радіопроєктів 

мовами національних меншин (крім російської) в Україні, 8 українських 

редакцій міжнародних радіостанцій та 67 українськомовних радіопроєктів у 

15 країнах світу, що свідчить про різні рівні сприйнятливості 

радіоорганізацій до впровадження новітніх інструментів посилення 

конкурентоспроможності в глобалізованому цифровому медіапросторі. 

У діяльність зарубіжного українськомовного радіо запроваджено 

мінімальний комплект інструментів конвергенції, які притаманні сучасному 

радіо за умов доступності новітніх технічних засобів увиразнення та 

презентації контенту. Найчастіше використовують аудіопотік і текстове 

оформлення – елементарні способи представлення радіоконтенту в проєктах 

“Ukrainian Hour” (“WWDB-AM 860”, США), “Radio Slavianka” (Швеція), 

“Radio Spilka” (Португалія). Материкові та українські редакції зарубіжних 

радіостанцій сприйнятливіші до цих процесів. До векторів конвергентних 

процесів у світовому українськомовному радіо належать такі, як: наявність 

сайту, мобільного застосунку, потокового мовлення, “Radio-on-demand” 

(прослуховування за запитом), банку аудіо (програм та музики), текстового, 

графічного, відео, новинного наповнення сайту, відеотрансляції ефіру в 

режимі реального часу, активності в соціальних мережах, рекламного 

навантаження віртуальних майданчиків; легкості та орієнтації на зворотний 

зв’язок, а також передбачені на окремих радіоплатформах можливості 
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доступу до архівної інформації, реєстрації, пошуку, коментування, хмарних 

технологій, які в різних конфігураціях є частинами виокремлених 

індикаторів. 

Ці інструменти вдало інтегровано в роботу порталів “Tavr Media”, 

“RadioClub.ua”; ефірних станціях, “Країна ФМ”, “Люкс ФМ”, “Радіо 

Meydan”; інтернет-радіопроєктів “Urban Space Radio”, “Радіо Аристократи”, 

“Радіо Домівка” й інших сучасних радіостанцій, на черзі розвиток цифрових 

мереж мовлення, удосконалення та здешевлення цифрових автомобільних 

радіоприймачів, розширення можливостей доступу й інструментарію 

налаштування відтворення радіоконтенту, покращення покриття 

радіосигналом (зокрема шляхом удосконалення систем роздавання 

швидкісного мобільного інтернету, його нульової тарифікації), 

стимулювання поступу національного музичного продукту (сприятиме появі 

нових виконавців, хоча існує загроза, що штучно обмежений ринок надалі 

зробить їх уразливими до конкуренції), посилення відповідальності за 

порушення авторських прав, перегляд підходів до навчання майбутніх 

спеціалістів, приведення у відповідність до потреб ринку їхніх компетенцій. 

Обернено пропорційне розширення лінійки можливостей призводить до 

фрагментації аудиторії від масової (за умов наявності кількох радіоканалів) 

до сегментованої – у період насичення інформаційного простору 

комерційними проєктами, індивідуалізованої – за наявності практично не 

обмежених умов вибору та персоніфікованого налаштування радіо порядку 

денного, як це реалізовано на порталі “Своє Radio”. 

3. Простежено ґенезу українськомовного радіо у світовому 

медіапросторі в 1923–2017 рр. За підсумками моніторингу 14 500 чисел 

архівних пресових видань Канади, Німеччини та США задокументовано 

наявність понад 500 зарубіжних українськомовних радіоініціатив у 141 місті 

32 країн світу на всіх континентах (Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, 

Бразилія, Ватикан, Великобританія, Венесуела, Голландія, Іспанія, Італія, 

Казахстан, Канада, Китай, Литва, Мальта, Німеччина, Нова Зеландія, 
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Парагвай, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Сінгапур, Словаччина, 

США, Туніс, Угорщина, Уругвай, Чехія, Чилі та Швеція). Розроблено “Мапу 

світового українськомовного радіо: історичний огляд” і “Мапу сучасного 

світового українськомовного радіо”. На основі аналізу роботи понад 

500 радіоініціатив українців за кордоном у тяглості історичного процесу та 

діяльності 309 радіопродуцентів, імена яких уведено до наукового дискурсу, 

подано історичний поступ закордонного українськомовного радіо як 

хронологію, зведену до послідовних етапів: 

1923–1929 рр. – зародження перших неперіодичних радіоініціатив у 

формі музичних радіоаудицій в ефірі місцевих непотужних радіостанцій. 

Сакралізація “живого” слова для українців у ці роки стала випробуванням на 

відданість національній ідентичності; 

1930–1938 рр. – поява періодичних програм, розквіт жанрових форм, 

які знаходили відображення переважно в музичних та релігійних 

радіопрограмах, радіовиступах і рекламних зверненнях (у США); 

1939–1945 рр. – сповільнення розвитку українськомовного радіо на тлі 

глобального військового процесу, зміщення тематичних акцентів у бік 

мілітаризації суспільства, підтримка світового українства; 

1946–1954 рр. – сповільнений, проте невпинний процес 

інституціоналізації українського радіо за кордоном як монополіста в процесі 

інформаційного обміну слухачів з різних країн, зокрема звернення до 

однодумців за “залізною завісою”; 

1955–1990 рр. – стагнація в українськомовному радіопросторі 

зарубіжних країн. На тлі мінімізації появи нових проєктів спостерігається 

тематичне та жанрове різноманіття ініціатив: гумористичні, дитячі, 

мистецькі, молодіжні, політичні, рекламні, релігійні передачі, радіорецензії, 

спецпроєкти, трансляції мітингів і телефонопередач / телевізійно-радієвих 

програм; щорічний журналістський “Раут Української Преси і Радіо” та 

конкурс краси “Міс Українська преса і радіо”; 



375 

1991–1996 рр. – перенесення світового поступу українськомовного 

радіо на материкову Україну, дисонування ініціативності щодо інтеграції з 

внутрішнім медіапростором діаспорних проєктів та кволої державної 

політики в галузі, водночас потужні проросійські настрої в суспільстві 

негативно резонують з україноцентричними поглядами еміграції; 

1997–2017 рр. – потужна тенденція до відокремлення зарубіжного 

українськомовного радіо з подальшою переорієнтацією його слухачів на 

внутрішній контекст. Цей процес послаблювався лише в буремні роки 

революційних подій на Батьківщині у 2004–2005 рр. та 2013–2014 рр. 

Осмислення досвіду закордонних українців зі створення 

спеціалізованих радіогодин у всьому світі стало підґрунтям для розширення 

усталеної історіографії українського медіапростору та глибшої реконструкції 

історичних трансформацій українськомовного радіо як складника 

глобального конкурентного медіапростору. 

4. Державна мова як маркер україноцентричного смислетворення у 

світовому українському радіо функціонує у двох вимірах. Перший 

збережений поколіннями українців в еміграції, примножений народною, 

сучасною музичною творчістю, тож українська мова в зарубіжному 

радіоефірі не в дефіциті. Другий вимір простежено на території України, де 

упроваджена в 2016 р. регламентація частки музичних творів державною 

мовою в програмах телерадіоорганізацій в Україні на рівні не менше 35% у 

щоденному часовому проміжку 07.00–14.00 та 15.00–22.00 і встановлення 

обмеження на рівні виконання державною мовою 60% загальної тривалості 

передач місцевих мовників та 75% для загальнонаціональних і регіональних 

медіакомпаній у 2017 р. встановлюють штучне обмеження для української, 

на відміну від інших мов національних меншин, максимальне відсоткове 

використання яких має регламентувати законодавець. Між тим доцільність 

так званих “мовних квот” підтверджують 69% опитаних експертів, ще 20% 

такої думки не поділяють та 11% вважають питання несуттєвим. 
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Державна підтримка українськомовних радіопрограм, створюваних у 

15 зарубіжних країнах, в Україні дисонує з відсутністю імпульсу до організації 

мінімального інформаційного медіапакету мовами національних меншин у 

радіопросторі. Громади білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців, 

румунів, поляків, євреїв, вірмен, греків і татар зазвичай змушені залишатися в 

інформаційному полі своєї Батьківщини або ж цілком асимілюватися в 

український медіапростір, атрофуючи зв’язки з власним національним 

культурним корінням. Серед небагатьох проєктів мовами національних меншин 

в Україні мовлять в ефірі “Radio Lwow” (польська), “Pulzus Rádió” (угорська), 

“Радіо Хаят”, “Meydan FM” (татарська). 

У прикордонній смузі спостерігається переважання, подекуди вдвічі, 

покриття зарубіжних радіостанцій над місцевими (зокрема, на Закарпатті, у 

Волинській, Чернівецькій, Сумській, Донецькій, Луганській, Одеській, 

Миколаївській, Чернігівській областях та в Криму). Ці дані є прямим 

свідченням загрози інформаційній безпеці держави та залишають відкритими 

питання її гарантування по периметру України. Водночас 46% опитаних 

радіослухачів декларують вторинність мови оформлення програми над її 

змістом. 

5. За підсумками опитування радіослухачів сходу України в межах 

трьох варіаційних вікових рядів “4–17”, “18–54”, “55+” відстежено рівень 

готовності слухачів до трансформаційних оптимізацій та застосування 

конвергентних інструментів у радіомовленні: 

– щодо використання новітніх інструментів радіо, то опитані слухачі 

слідкують за роботою радіостанцій у соціальних мережах (16%), встановлюють 

мобільні застосунки радіостанцій (15%), слухають аудіокниги (36%), стежать 

за оновленням вибраних подкастів (12%), в окремих випадках самі готові 

стати їхніми авторами (11%); 

– щодо державної мови в радіоефірі, то їй віддають перевагу 20% 

респондентів варіаційного ряду “4–17”, 24% – “18–54” та 30% – “55+”; 29% 

від загальної кількості залучених до анкетування орієнтовані на російську; 
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– щодо української мови в музиці, то опитані вікової категорії “4–17” 

асоціюють її з класичними мотивами (12%), при цьому перевагу віддають 

поп-, рок-, реп-музиці російською та іншими мовами; представники категорії 

“18–54” українською слухають популярну (40%), народну (34%) та рок-

музику (30%), утім зарубіжні відповідники цих стилів для них прийнятніші; 

народна (49%) та естрадна (45%) пісня українського виконання має 

найбільше прихильників у межах варіаційного ряду “55+”, респонденти 

віддають перевагу російському шансону та хітам попередніх років; 

– щодо найперспективніших платформ відтворення радіосигналу, то це 

смартфони (45%), автомобільні приймачі (43%) та комп’ютери (35%), 

популярність традиційного радіоприймача на рівні 17%; радіопотік 

переважно відтворюють у дорозі (65%) та вдома (33%); 

– щодо платного доступу, то опитані підтвердили пріоритетність 

мотивації в безкоштовності доступу до медіаканалу та неготовність платити 

за якісніший контент (77%); 

– щодо перспектив популяризації радіо, то інтерв’юйовані пов’язують 

їх з появою цікавих програм (44%), зменшенням кількості реклами (28%), 

поліпшенням фінансування (28%) і новими формами презентації 

конвергентного радіозмісту (28%); 

– щодо оптимістичних перспектив розвитку соціального інституту радіо 

в часовій перспективі (на думку 62% радіослухачів), то серед найпоширеніших 

прогнозів такі: у майбутньому радіо буде актуальним, безкоштовним, 

удосконаленим, веселим, візуалізованим, вільним, голографічним, 

гумористичним, діалоговим, доступним, енергійним, живим, затребуваним, 

зручним, індивідуальним, інтелектуальним, інтерактивним, колоритним, 

креативним, мудрим, музичним, мультимедійним, невгамовним, 

новаторським, ностальгічним, персоналізованим, платним, позитивним, 

політичним, поліфункціональним, потрібним, прогресивним, розважальним, 

соціальним, справедливим, сучасним, трансформованим, українськомовним, 

цікавим, чесним, чудовим, якісним та яскравим. 
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6. У результаті проведеного експертного опитування 55 радіофахівців 

із Вінницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Ужгородської, 

Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, які працюють на 

радіостанціях від 1 до 23 років і є представниками кількох груп 

професіоналів (ведучих ефіру, інших творчих працівників, управлінської 

вертикалі, менеджменту) та нетипових для радіо на попередніх етапах 

професій (відеооператор, контент-менеджер, фотохудожник, SMM-менеджер, 

SMS-спеціаліст тощо), визначено такі тенденції: 

– найпродуктивнішими формами конвергенції з радіо є візуалізація 

через відеоконтент (на думку 66% опитаних експертів) та комунікативний 

потенціал соціальних мереж (76%), найчастіше з метою встановлення 

зворотного зв’язку (86%) і популяризації власної діяльності (80%); 

– державна політика у сфері мовного оформлення радіопрограм 

виправдана та дієва (69%), утім потребує термінологічного узгодження й 

нормування в контексті квотування присутності інших крім державної мови в 

медіа; 

– в Україні навіть на експертному рівні мало відомо про існування 

радіоініціатив еміграції (93% респондентів не обізнані), цей сегмент опитані 

несправедливо випускають зі структури світового українськомовного радіо; 

– організація роботи конвергентної редакції радіостанції матиме 

наслідком мультипрофесіоналізм працівників (64%), підвищення якості 

контенту (38%), оптимізацію кадрових ресурсів (36%), роботу журналіста 

над власним професійним іміджем (29%) та нові формули монетизації 

діяльності радіостанції (27%); 

– кадрове забезпечення інноваційних процесів у радіомовленні 

потребує організації сучасних освітніх програм (на переконання 87% 

респондентів), у тому числі для авторів зарубіжного українськомовного 

радіоконтенту, з метою не лише активізації процесів трансформацій та 
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конвергенції, а й налагодження комунікації між продуцентами українського 

радіоконтенту у світі; 

– трансформоване українськомовне радіо, на думку експертів, у 

майбутньому буде в 5D-форматі, без FM-діапазону чи УКХ, безкоштовне, 

вільне, гібридне, гнучке (кожен зможе знайти собі станцію, що максимально 

відповідає його запитам), елітарне, інтегроване у світову інтернет-мережу, 

інтерактивне, інформаційне, мікс аудіо, відео, тексту, вільне, мобільне, 

мультимедійне, народне, оперативне, професійне, сучасне інтегроване медіа, 

у формі подкастів, універсальне, цифрове, цікаве (якість контенту буде на 

порядок вище від колишнього), ще ближче до людей, ітиме в ногу із часом і 

потребами слухачів, першим реагуватиме на потреби часу. 

7. На основі аналізу інформаційно-комунікаційних очікувань аудиторії 

від сучасного радіоконтенту в умовах трансформацій, конвергенції медіаполя 

та за підсумками вивчення запитів професійного середовища з приведення 

їхніх фахових навичок у відповідність до умов роботи в конкурентному 

цифровому радіопросторі запропоновано модель освітньо-просвітницьких 

курсів підготовки радіофахівця-мультипрофесіонала – журналіста, 

радіопрацівника конвергентної редакції. Для студентів, радіожурналістів-

практиків українських материкових радіостанцій і зарубіжних 

українськомовних радіопроєктів, радіолюбителів розроблено оптимальний 

навчальний план, який містить цикли мовної підготовки, організаційно-

управлінської, виробничої, технічної, маркетингової, дослідної діяльності 

конкурентоспроможного радіофахівця. 

З боку професії імплементація пропонованого підходу матиме 

наслідком зростання інтересу до радіосправи, підвищення адресності, якості 

радіопрограм,  збільшення кількості самобутніх актуальних проєктів із 

стійкою аудиторією відданих радіокористувачів, активну конкуренцію на 

ринку інтернет-реклами, зрештою, ідентифікацію українськомовного радіо як 

сучасного конкурентного гравця на глобальному ринку медіа. Осучаснення 

світового українськомовного радіоконтенту забезпечить підвищення його 
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якості, сприятиме збільшенню кількості слухачів, насамперед завдяки 

активним інтернет-користувачам з українським корінням, налагодженню 

комунікації між ними в ефірі та на соціальних платформах цих проєктів, 

гуртуванню світового українства навколо сучасних конвергентних 

медіаплатформ, якими стануть новітні радіоініціативи. 

Перспективним для подальшого дослідження є обґрунтування 

створення сучасної національної мультикультурної радіостанції як 

платформи для презентації та обміну думками представників різних 

національностей, які проживають у державі, з метою гарантування їм права 

рівного представлення в радіоефірі й презентації національно-

ідентифікаційних смислів у дружній до них Україні. 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Радіоініціативи української еміграції: генеза та тенденційнсть розвитку 
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Часовий 

інтервал 

згадок в 

медіа 

Спонсор/Тип 

програми 

День, 

час/радіостанція 
Додаткова інформація 

Джерело 

(грудень 2017 р.) 
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проводом звісного талановитого 
диригента п. Євгенія Королишина. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1922/Svoboda-1922-
239.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

2. “Українс
ький 

Вечір на 
Радіо” 

Нью-Йорк 
(США) 

23. травня 
1923 р. 

Радіоконцерт 1 год. 
Радіостанція 
“Вестінґгавз 

Електрік 
Корпорейшен” 
Неперіодично 

Перший великий український 
концерт, який тривав цілу годину. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1944.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, С. 240] 
 

3.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

9 червня 
1923 р. 

Радіоконцерт 22.00–23.00 
Неперіодично 

“Український Музичний Союз Січ 
ім. М. Залізняка Сотня 12  

в Шикаго”, під батутою диригента 
Івана Барабана, відіграє свій перший 

концерт  
до радіо-фону. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1923/Svoboda-1923-
130.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

4.  Нью-Йорк 
(США) 

23 червня 
1923 р. 

Радіоконцерт 20.15–21.30 
“Радіо 

корпорейшн 
Амеріка” в Іолеєн 
Гол” при 42 Вест 

вулиці в Ню 
Йорку 

Програма почалась дясять 
минутовою інформаційною 
промовою (по англійськи) 

виголошеною до невидимих 
слухачів д-ром Л. Цегельським. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1923/Svoboda-1923-
127.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 

5.  Нью-Йорк 
(США) 

31 липня 
1924 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“WEAF” 

Неперіодична 

У своїм концерті дала місце нашій 
талановитій артистці, Анні 

Ґрещуківній. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1924/Svoboda-1924-
213.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 
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6.  Німеччина 9 вересня 
1924 р. 

Радіоконцерт 20.00–21.30 
Окенігсберська 

радіостація 

Співав в окенігсберській радіостації 
між 8 а 9.30 вечером тенор 

кенігсберської опери Руснак 
українські народні пісні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1924/Svoboda-1924-
252.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

7.  Нью-Йорк 
(США) 

19 вересня 
1924 р. 

Радіоконцерт 19.00–21.00 
Радіостанція 

“WEAF” 
Неперіодична 

Один з наших скрипаків Василь 
Чосник буде грати до радіо. Його 

репертуар буде складатися з самих 
українських народних пісень. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1924/Svoboda-1924-
216.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 
 

8.  Франкфурт 
(Німеччина) 

24 березня 
1925 р. 

Радіоконцерт Неперіодична п. Юрко Стецюк, співак-баритон, 
відспівав того дня при 

акомпаняменті орхестри вязанку 
(11) українських пісень із збірника 
Січинського-Людкевича для вечір-

нього радіо-концерту у Франкфурті. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1925/Svoboda-1925-
094.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

9.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

25 червня 
1925 р. 

Радіоконцерт 21.15 
Радіо ДаблюЕм-Ей, 

Кю, Дейлі Нюз-
Шикаго 

Неперіодична 

Група шикаговських Українців 
дасть концерт на радіо. У програму 
входитиме хор Лисенќа під управою 

п. Атаманци, вокальне сольо 
п. Д. Заболотський, скрипкове сольо 

п. Анна Мотлюк, пяно сольо 
п. П. Дипська. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1925/Svoboda-1925-
145.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

10.  Нью-Йорк 
(США) 

26 грудня 
1925 р. 

Радіоконцерт  Дня 26-ого с.м. співав в 
Бинггемптон, Н.Й. на тамошній 

радіо-станції хор під управою проф. 
Мирона Корикори українські пісні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

11.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

5 січня 
1926 р. 

 

Радіоконцерт 21.00–23.00 
Радіостанція 
“W.A.A.M.” 

Українські артисти Віра і Осип Д. 
Статкевич будуть грати твори: 
“Прелюдія й Алегро” Пугнані – 

Крайслера; “Любовне стражданнє” і 
“Любовна втіха” Крайслера; та ін. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

12.  Ендікот 
(США) 

16 січня 
1926 р. 

Радіоконцерт 23.00 
Радіостанція 
“Endicott, NY 

WKBG” 

п. Настя Присташівна б Бенггемтон 
Н.Й. відспіває через радіо в Ендікот, 

Н.Й. “Лурик Теарті” кілька 
українських пісень.  

Піяніст В. Жуко. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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13.  США 15 березня 
1926 р. 

Радіоконцерт 21.00–22.00 
Радіостація 
“WВАX” 

п. Володимир Крайківський. Він 
орудує високим теноровим голосом 

і співатиме згаданого вечера дві 
славнозвісні композиції Лисенка: 

“Гетьмани” і “Ой Дніпре”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
058.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

14.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

2 квітня 
1926 р. 

Українська 
Пресвитерська 

Церква в 
Нюарку 

ПТ 20.30 
Радіостанція 

“WОR” 

Український концерт на радіо. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
075.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

15.  Нью-Брітен 
Конектикут 

(США) 

22 травня 
1926 р. 

Радіоконцерт 21.15–22.00 
Радіостанція 

“WTIC” 

Виступатиме хор при українській 
католицькій церкві. Перед 

концертом скаже коротеньку 
промову ньюбритейнський порох 

о. Денис Кульматицький про 
Україну і українську пісню. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
109.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

16.  Нью-Йорк 
(США) 

23 травня 
1926 р. 

Радіоконцерт НД 22.30–23.00 
Радіостанція 

“WGBS” 

Виступатиме український художній 
квартет, в склад його входять 

пп. Кіщ, Г. Давиденко, 
П. Ординський і Г. Шандровський а 
також паня Лікерію Компанейська, 
бувшу російська оперова співачка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
114.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

17.  Нью-Йорк 
(США) 

26 червня 
1926 р. 

фірма Гимбел 
Бродерс. в 
Ню Йорку. 

Радіоконцерт 

СБ 21.00–21.30 
Радіостанція 

“WGBS” 
4 випуски 

В ефірі гр. Василь Чосник, добре 
відомий нюйорським Українцям зі 

своїх концертових виступі став 
членом постійного музичного штабу 

Радіової Стації Даблю-Джі-Бі-Ес 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
146.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

18. Україно-
знавчі 
лекції  

по радіо 

США літо 1926 
р. 

Радіолекція  Українознавчі лєкції по радіо. 
В літку ц. р. підвідділ ліќнепу НКО 

намічає, організувати регулярну 
Передачу по радіо лекцій по 

українознавству. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
109.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

19.  Нью-Йорк 
(США) 

4 
листопада 

1926 р. 

Гимбел 
Бродерс. в 
Ню Йорку. 

Радіоконцерт 

ЧТ 20.30 
Радіостанція 

“WGBS” 
Неперіодична 

Український скрипак Василь 
Чосник виступить у четвер. 

4. падолиста, на радіо “Даблю-Джі-
Бі-Ес” та відограє сонату Ґріга 

“Сі Майнор”. При фортепяні буде 
Т. Едґар Ско. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
256.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 
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20.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

1926 р. Радіоконцерти ВТ 21.00–22.00 
Радіостанція 

“Даблю-Ен-Джей” 

Після Нового Року буде далье 
виступати на її концертах відомий 

український скрипак, 15-літній Осип 
Статкевич. Молодого музика 

вважають нині “чудесною 
дитиною”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1926/Svoboda-1926-
302.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

21.  Нью-Йорк 
(США) 

1 лютого 
1927 р. 

Гимбел 
Бродерс. в 
Ню Йорку. 

Радіоконцерт 

ВТ 22.10 
Радіостанція 

“WGBS” 

Василь Чосник, молодий 
україиський скрипак, уже нераз 
виступав з концертами на радіо, 

виступить знова на станіції Даблю-
Джі-Бі-Ес у вівторок вечером, 

дня 1. Лютого. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
024.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

22.  Буффало 
(США) 

19 лютого 
1927 р. 

Радіоконцерт 20.00–21.00 
Радіостанція 

“WМАК” 

Виступить Товариство ім. о. 
Ниханковського вдруте зі своїми 
українськими піснями, які буде 

співати на радіо від год. 8 до 9-ої 
вечером. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
039.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

23.  Пітсбург 
(США) 

24 березня 
1927 р. 

Радіоконцерт ЧТ 20.30 
Радіостанція 

“WJAS” 

В четвер дня 24 марта ц. р. вечером 
о год. 8.30 виступить наш 

молоденький скрипак Богдан Яґєлло 
яко соліст на радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
067.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

24.  Відень 
(Австрія) 

Березень 
1927 р. 

Радіоконцерт  Прикінци березня цього року 
співала з великим успіхом у 

віденськім радіо наша оперова 
співачка д-р Софія Коренець. Багато 
її знайомих у Галичині мало нагоду 

чути її крізь радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
090.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

25.  Нью-Йорк 
(США) 

10 квітня 
1928 р. 

Радіоконцерт 21.00 
Радіостанція 

“WGBS (Gimble 
Brs)” 

Український Народний Хор 
“Бандурист” під управою п. 

Ю.Кириченка, – який кількома 
концертами і виступом на радіо 
здобув собі признання як серед 
своїх так і чужинців – задумує 

використати ще короткий час цього 
сезону слідуючою програмою: 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
082.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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26.  Плейнфілд 
Нью-Джерсі 

(США) 

3 червня 
1927 р. 

Радіоконцерт 22.15–23.00 
Радіостанція 

“WEAM” 

П-на Ярослава Білоруська,  
дочка ѓром. Володимира 

Білоруського з Плейнфилд,  
Н. Дж., буде співати на радіостанції  

W. E. A. M. в Плейнфилд, Н. Дж. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
127.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

27.  Нью-Йорк 
(США) 

29 червня 
1927 р. 

Радіоконцерт СР 19.00–20.00 
Радіостанція 

“WRNY” 

Українські артисти на радіо  
в Ню Йорку. Буде співати Ансамбль 

Українських Артистів (Ukrainian 
Artist’s Ensemble). В новій співучій 
організації працюють добірні сили 

під проводом відомого артиста 
Г. Павловського. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

28.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

17 серпня 
1927 р. 

Радіоконцерт 21.00 
Радіостанція 

“WNJ” 

Виступ української співачки на 
радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
197.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

29.  Нью-Джерсі 
(США) 

19 грудня 
1927 р. 

Радіоконцерт ПН 21.00–22.00 Виступлять в радіо-концерті в 
Джерзи Ситі (учениця ІІ року в 
Дікінсон Гай Скул) і п-на Надя 

Зиблікевич з Бруклина, Н.Й.  
(теж учениця в Гай Скул) об – 
учениці п-ни Віри Стеткевич. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
293.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

30.  США 21 грудня 
1927 р. 

США СР 21 грудня буде цікавий український 
концерт на радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1927/Svoboda-1927-
298.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

31.  Нью-Йорк 
(США) 

31 січня 
1928 р. 

Радіоконцерт 21.00–21.45 
Радіостанція 

“WGBS” 

Дня 31 січня б.р. о годині 9-тій  
і 9.45 вечером буде грати 

радіостанції WGBS в НюЙорку  
наш молодий артист скрипак  

п. Василь Чоник. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
022.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

32.  Нью-Йорк 
(США) 

15 лютого 
1928 р. 

США 22.00–23.00 
Радіостанція 

“WOR” 

Колюмбія Фонограф Компанія  
буде передавати через Радіо  
15 лютого українські пісні  

і музику. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
028.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

462 



463 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33. Перша 
українська 

радіо-
програма 

США 17 лютого 
1928 р. 

Радіоконцерт Неперіодично Я почав вести Першу Українську 
радіопрограму, і це, здається, першу 
не лише в Америці, але й в цілому 

світі. 

М. Сурмач Історія моєї Сурми. Спогади 
книгаря [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/5181/file.pdf ,с. 60–
70] 

34.  США 19 лютого 
1928 р. 

Радіоконцерт НД 16.00. 
Радіостанція 

“Scranton Station 
WQAN” 

В неділю 19 лютого с.р. відбудеться 
концерт на радіо Scranton Station 
W.Q.A.N. о годині 4 по полудни. 

Має співати хор 40 людей під 
орудою Мирока Корикори. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
032.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

35.  Варшава 
(Польща) 

8, 9 березня 
1928 р. 

Радіоконцерт  Хор Котка співав дня 8 і 9 березня  
в залі Консерваторії у Варщаві  

до радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
081.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

36.  Каунас 
(Ковно у 
1928 р.) 
(Литва) 

14 березня 
1928 р. 

Радіовиклад 19.00 
Литовська 

радіостанція  
в Ковні 

Виклади про Східню Галичину  
в Литовському радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
102.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

37.  Каунас 
(Ковно у 
1928 р.) 
(Литва) 

14 березня 
1929 р 

Радіоконцерт  Свято Т.Шевченка 14 березня 
1929 р. із ширшою прогрмою, яку 

передавано через радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
174.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2] 

38.  Нью-Йорк 
(США) 

20 березня 
1928 р. 

Радіоконцерт ВТ 19.30 
Радіостанція 

“WGВS” 

Український хор “Бандурист” на 
радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
063.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

39.  Нью-Йорк 
(США) 

22 березня 
1928 р. 

Український 
Демократичн

ий Клюб 
Радіоконцерт 

ЧТ 
Радіостанція 

“WGВS” 

Невсипущі заходи увінчалися 
успіхом. Український 

Демократичний Клюб одержав 
покищо 1/2 години часу  

на попис для українського хору 

“Бандурист”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
074.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

40.  Нью-Йорк 
(США) 

10 квітня 
1928 р. 

Каса 
Українського 
Демократичн

ого Клюбу 
Радіоконцерт 

21.00 
Радіостанція 

“WGBS” 

Український Концерт на радіо, 
відбудеться на тій же самій 

радіостанції в Ню Йорку, WGBS, 
дня 10 квітня с.р., а виконає його 

український хор “Бандурист”  
під проводом п. Кириченка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
078.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
090.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 
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41.  США 12 квітня 
1928 р. 

Радіоконцерт ЧТ 20.00–21.00 
Радіостанція 

“WAAT” 

Омелян Гладкий з Джерзи Ситі 
Н.Дж студент Колюмбійського 
університету в Ню Йорку, Н.Й., 

буди грати сього четверга (12 б.м.) 
на радіовій станції WAAT в Джери 
Ситі, між годиною 8-9 вечер. Сьому 

нашому скрипакови буде 
акомпоніювати на пяні його рідна 

сестра Люба. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
085.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

42.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

30 квітня 
1928 р. 

Радіоконцерт ПН 22.00 
Радіостанція 

“WAAM” 

Є се перший концерт, в якого склад 
входять виключно українські твори, 

виконані українськими силами. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
099.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

43.  Стокгольм 
(Швеція) 

2 травня 
1928 р. 

Радіоконцерт 20.00–20.45 
Стокгольмське 

радіо 

Наш славний земляк Модест 
Денцінський, що тепер постійно 
пробуває в Стокгольмі, співав  

2 травня, в годині 8-8.45 у 
стокгольмському радіо українські 
композиції та українські народні 

пісні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
117.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

44.  Нью-Йорк 
(США) 

8 травня 
1928 р. 

Радіоконцерт ВТ 20.15 
Радіостанція 

“WFBL” 

Український Хор Боян дістав 
запрошення виступати з концертом 

українських пісень на радіо на 
станції “W.F.B.L.”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
105.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

45.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

27 травня 
1928 р. 

Радіовиступ НД 11.45 
Радіостанція 

“WНК” 

Перший раз в русско-українській 
мові буде виголошена промова на 

тему “Свобода для людий” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
118.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

46.  США 4 червня 
1928 р. 

Радіоконцерт ПН 19.35 
Радіостанція 

“WGCP” 

Український молодий скрипак грає 
на радіо. Дня 2 червня в понеділок  
вечером о годинв 7.35 виступить на 

станції W.G.C.P. Йосип Снігур. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
128.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

47.  США 13 липня 
1928 р. 

Радіоконцерт ПТ 
Радіостанція 

“WEAF” 

Читаю в оповістці радіової станції 
“WEAF” мають грати 

Муссоргського “Гопак”. Додано тут 
пояснення, що “Гопак” нагадує 
російську народну творчість. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
162.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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48.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

18 липня 
1928 р. 

Радіоконцерт СР 20.30 Хто з українських громадян має 
лома радіо, той буде мати нагоду 
почути свої рідні українські пісні, 
які відспіває злучений хор, себто 

хор “Бандурист” від Укр. 
Православної Громади. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
164.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

49. Свобода 
для людей 

Нью-Йорк 
(США) 

27 липня 
1928 р. 

Радіовідчи 20.00 
Радіостанція 
“WBBR New 

York” 
 

Отсим повідомляється Українців, 
замешкалих в місті Ню Йорку  

і околиці, що 27 липня, в год 8-ій  
(або в 7-ій стандард) вечером,  

буде виголошений Відчит через 
радіо на тему  

“Свобода для людей”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
168.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

50.  Штутгарт і 
Франбург 

(Німеччина) 

1928 р. Радіовиступ  Німецька преса приносить  
звідення про інтересний виклад  

про Україну, який виголосив  
у “полуднево-німецького радіо” 
(Штудгарт і Франбург) відомий 

молодий німецький учений, історик 
европейського Сходу,  

д-р фільософії і теології Ганс Кох. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
222.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

51. Де 
знаходятьс
я померші 

Нью-Йорк 
(США) 

30 грудня 
1928 р. 

Комітет Тов. 
Дослідників 
св. Письма 

Радіовиклад 

НД 20.00 
Радіостанція 
“WBBR New 

York” 

Отсим дається до відома 
українському загалови, що в неділю, 

30 грудня 1928 в годині 8-ій 
вечером гр. Ст. Сидорович 

виголосить публичний виклад через 
радіо станції “WBBR New York”. 

Тематика докладу “Де знаходяться 
померші”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-1928-
301.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

52.  Нью-Йорк 
(США) 

22 січня 
1929 р. 

Радіоконцерт НД 20.00 
Радіостанція 

“WAAT” 

Концерт при співучасти, 
сопраністки Ольги Тимкевичівної. 

Ця орхестра організована 
українським музикою і 

композитором Мироном 
Тимкевичем. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
016.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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53.  Нью-Йорк 
(США) 

19 лютого 
1929 р. 

Радіоконцерт НД 
Радіостанція 

“WAAT” 

Програма буда уряджена Мироном 
Сурмачем, властителем 

українського музичного склепу 
“Сурма”. Програму виконано досить 

гарно. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
047.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

54.  Нью-Йорк 
(США) 

22 лютого 
1929 р. 

Радіовідчит 
1 музичний 

блок 

19.00–20.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Перед початком і на закінченнє 
викладу відограє українська 

оркестра під проводом Михайла 
Сербенського. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
044.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

55.  Нью-Джерсі 
(США) 

17 березня 
1929 р. 

Радіоконцерт НД 14.30–15.00 
Радіостанція 

“WAAТ” 

Як попереднього разу,  
так і тепер має розпочатися  
о годині 2.30 по полудні, а 
відбудеться вона заходами  
Січового Базару “Сурма”  

і деяких українських товариств  
в Ню Йорку. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
063.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

56.  Нью-Йорк 
(США) 

29 березня 
1929 р. 

Радіовідчит 19.00–20.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Всі, котрі бажають почути  
дуже інтересуюсу промову,  

прошені наставити свої радія  
на повичше означений час.  

Перед розпочаттєм і на закінченнє 
викладу, відограє українска 

орхестра під проводом  
Михаїла Сербенського 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
071.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

57.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

31 березня 
1929 р. 

Радіоконцерт НД 15.30 
Радіостанція 

“WGCP” 

Виступає малий український 
скрипак Йосиф Снігур член 

УНСоюзу 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
075.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

58.  Литва 4 квітня 
1929 р. 

Радіопрограма 30 хв. 
Литовське радіо 

По литовському радіо пролунала 
перша півгодинна передача, 

підготовлена Литовсько-
українським товариством 

[http://www.litopys.com.ua/diaspora/lytva/u
krayintsi-v-lytvi/]. 

59.  Нью-Йорк 
(США) 

16 квітня 
1929 р. 

Радіовідчит 23.00–00.00 
Радіостанція 

“WMSG” 

Буде наданий відчит  
через радіо в українській мові,  
на тему: “Чи наступить кінець 

світа?” на 16-го квітня 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
088.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 466 
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60.  Нью-Джерсі 
(США) 

28 квітня 
19 травня 

1929 р. 
 

Покриття кошів 
програми 

ладяться тим 
разом вже свіжі 
підприємства. 
Радіоконцерт 

НД 14.15–14.45 
Радіостанція 

“WAAТ” 

Слідуюча програма на радіо зі 
станції “WAAТ” в Джерзи Ситі 

відбудеться в Квітну неділю, 
28 квітня о годинв 2.15–2.45  

по обіді 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
094.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
 

61.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

30 квітня 
1929 р. 

Радіоконцерт ВТ 21.00 
Радіостанція 

“WNJ” 

Співає українські пісні до радіо хор 
тов. “Будучність” в Нюарку. Під 

управою професора Юрія 
Кириченка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
101.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

62.  Нью-Йорк 
(США) 

10 травня 
1929 р. 

Радіо 
дискусія 

19.00–20.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Дискусія “Коваль і душа”. Всі, котрі 
бажають почути дуже інтересну 

дискусію, прошені наставити своє 
радіо на повисше означений час. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
109.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
 

63.  Клівленд 
Огайо (США) 

19 травня 
1929 р. 

Радіовідчит 
 

НД 10.50 
Радіостанція 

“WHK” 

В рідній мові. Почуєте дуже цікаві 
науки 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
114.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

64.  Нью-Йорк 
(США) 

14 червня 
1929 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“WOR” 

Радіоконцерт квартету, який 
співатиме виклчно народні українські 

пісні, а що більше заповідач цієї 
станціх скаже коротке слово про 
Україну та по український нарід. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
138.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

65.  Нью-Йорк 
(США) 

2 червня 
1929 р. 

Радіовідчит 17.30–18.00 
Радіостанція 

“WBNY” 

Отсим повідомляємо Українців, 
замешкалих в місті Нью-Йорку  
і околиці, що буде даний відчит 

“Восркесеннє праведниз і 
неправедних”. Перед розпочаттєм  

і на закінченнє відограж українська 
музика 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
126.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
 

66.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

23 червня 
1929 р. 

Радіовідчит НД 10.30 
Радіостанція 

“WHK” 

Відчит через радіо в рідній мові. 
Почуєте дуже цікааві науки.  

Не потребуєте нікуди ходити,  
а й власнім домі при столі почуєте. 

Отже хто має радіо, нехай наставить 
на той час, а не пожалує. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
143.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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67. Українськ
е село 

США 28 червня 
1929 р. 

Радіоконцерт ПТ 22.00 
Радіостанція 

“WOR” 

Буде виконана програма під назвою 
“Українське село”. Квартет 

щаложений зі співаків 
М. Гребінського, П. Ординського, 

Данилова та Бузановського. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
150.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

68.  США 11 липня 
1929 р. 

Радіоконцерт 21.30. 
Радіостанція 

“WABS” 

Квартет Гребінський, 
П. Ординський, Данилов і 

Бузановський 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
160.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

69.  США 2 серпня 
1929 р. 

Радіоконцерт ПТ 22.30 
Радіостанція 

“WOR” 

Квартет зложений П. Ординського, 
М. Гребенецького, 

В. Бузановнського і Данилова 
виконає україніскі пісні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
178.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с .1]. 

70.  Нью-Йорк 
(США) 

2 серпня 
1929 р. 

Радіовідчит 19.00–20.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Перед початком і на закінченнє 
відогра музика. “Хто піде до неба” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
178.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

71. Українськ
а година 

Нью-Джерсі 
(США) 

1 вересня 
1929 р. 

Радіоконцерт 
Періодичний 

НД 14.45 
Радіостанція 

“WAAТ” 

Перша періодична  
радіопрограма На початок її 

запрошено гарний хор, зложений з 
добрішніх співаків. А саме 
дірігентів дяко-учителів із 

нюйоркської околиці. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
204.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1]. 

72.  Нью-Йорк 
(США) 

1929 р. Радіоконцерт 
 

 Вісти з січового базару “Сурма” [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
245.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

73.  Бріджпорт 
(США) 

22 вересня 
1929 р. 

Радіоконцерт НД 16.30–17.00 
Радіостанція 

“WICC” 

Співатиме український церковий 
хор під упрвавою Р. Гвоздевича 

в Ансонії, Конн. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
219.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

74.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

29 вересня 
1929 р. 

20 
листопада 

1932 р. 

Радіоконцерт НД 16.00 
Радіостанція 

“WGCP” 

В неділю, дня 29 вересня, зі станції 
WGCP в Нюарку, Н.Дж, о год 4 
пополудни відограє Й. Снігур 

скрипкові соля. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
227.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
 

75.  США 30 серпня 
1929 р. 

Радіоконцерт 22.30. 
Радіостанція 

“WOR” 

Квартет П. Ординський, 
М. Гребенецький, В. Данилов 

В. Бузановський 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
270.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
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76.  Нью-Йорк 
(США) 

15 жовтня 
1929 р. 

Ньюйоркськи
й 

республікансь
кий 

Перебвиборч
ий Комітет 

Радіоконцерт 

19.30 
Радіостанція 

“WRNY” 

У склад програми входять співи 
українського Хору під управою 

відомого диригента Юрія 
Кириченка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
242.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

77.  США 3 
листопада 

1929 р. 

Українська 
православна 

церква 
Радіоконцерт 

НД 18.00 
Радіостанція 

“WEAN” 

Буде співати україгські пісні 
мішаний хор “Украхний Боян” 

української православної церкви 
Вунсокер РАЙ під проводом 

о. Вол. Каськова. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
253.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.3]. 

78.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

12 
листопада 

1929 р. 

Радіовідчит 21.00–22.00 
Радіостанція 

“WNJ” 

Отсим повідомляємо Українців, 
замешкалих в Нюарку, Н. Дж,  

і околиці, що буде даний 
інтересуючий відчит  

в нашій мові через радіо на  
12 листопада. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
264.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с .3]. 

79.  Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

1 грудня 
1929 р. 

Радіовідчит 
1 музичний 

блок 

НЖ 14.30–15.30 
Радіостанція 

“WIP” 

Уставляйте радія в публичних 
домах, школах і залях, і скликуйте 

громадно всіх, хто має уха до 
слухання. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
279.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

80.  Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

6 грудня 
1929 р. 

Філадельфійс
ькі Українці 
Радіоконцерт 

21.00 
Радіостанція 

“WIP” 

У пятницю, 6. грудня,  
в 9-ій годині вечером зі стації WIP 

буде передано українську пісню  
у супроводі орхестри.  

Програма ця влаштовується 
заходами філадельфійських 

Українців. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
280.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

81. Українська 
година на 

радіо 

США 14 грудня 
1929 р. 

Український 
народний Дім 

СБ 19.30 Частина доходу йде на українських 
інвалідів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
290.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1]. 
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82.  Нью-Джерсі 
(США) 

17 грудня 
1929 р. 

22 березня 
1931 р. 

Радіовідчит ВТ 21.00–22.00 
Радіостанція 

“WNJ” 

Музика, спів і відчит в українській 
мові у вівторка, 17-го грудня, від 

години 9-10 вечером зі станції, яка 
слідує WNJ Metters 207, Newpark. 

N.J. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
292.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

83.  Йонкерс 
Нью-Йорк 

(США) 

20 грудня 
1929 р. 

Радіоконцерт 20.30 
Радіостанція 

“WCOX” 

Співатиме Українське Співацьке 
Товариство “Боян”. Хор співатиме 
під управою свого дірігента гром. 

М.Фатюка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1929/Svoboda-1929-
296.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .1]. 

84. Українські 
Радіо 

Години 

Чикаго, 
Філадельфія, 

Нью-Йорк 
(США) 

з 1930 р. Комерційна 
програма 

1–2 рази на 
тиждень 

З 1930 року стали творитися 
постійні Українські Радіо Години 
комерційного характеру, які між 

українською музикою передавали 
оголошення різних торговельних 
фірм та громадські оголошення. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1944.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, С. 240] 
 

85.  Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

8 лютого 
1930 р. 

21 червня  
1931 р. 

Радіоконцерт СБ 20.30–21.00 
14, 21, 28 вересня 
НД 19.00–17.30 

Радіостанція 
“WHAM” 

Рочестерський Український 
громадський Хор під проводом 

Л. Соросинського буде співати на 
радіо 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
031.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

86.  Бруклін 
(США) 

9 лютого 
16 лютого 

1930 р. 

Радіовідчит НД 21.3—22.00 
Радіостанція 

“WВВС” 

Музика і відчит в українській мові. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
031.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

87.  Нью-Джерсі 
(США) 

12, 19, 26 
січня 

16 лютого 
1930 р. 

Радіоконцерт НД 14.45 
Радіостанція 

“WAAT” 

Заходом Сурми при співучасти Т-ва 
Дякоучителя в Америці орхестра 
Василя Гули з Ню-Йорку відограє 

пісні і танці 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
008.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

88.  Нью-Йорк 
(США) 

6, 13, 20 
квітня 

1 червня 
1930 р. 

Радіоконцерт НД 15.00 
Радіостанція 

“WGBS” 

Заходоам Американсько-
Української Радіо Організації в Ню 

Йорку відбудеться Концерт 
Української Музики. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
080.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

89.  Міннеаполіс 
(США) 

1 березня 
1930 р. 

 

Українська 
греко-католи-
цька церква. 
Радіоконцерт 

Радіостанція 
“WRHM” 

Виступ Хору Української 
православної церкви. Диригент 

о. Х. Якобчук 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
049.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 470 
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90.  США 9 березня 
1930 р. 

Радіоконцерт НД 14.30 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

Заходом Сурми при сівучасти 
Українсько-Американської Радіо 
Організації, в неділю відбдеться 

слідуючий концерт 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
055.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

91.  США 4 травня 
1930 р. 

Радіоконцерт НД 13.00 
Радіостанція 

“WGBS” 

По успішнім концерті українського 
Скрикопового артиста проф. 

Р. Придаткевича відновився попит 
за його творами  на скрипку. 

Українська година на радіо стає чим 
раз серйозніша. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
102.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
 

92.  Нью-Йорк 
(США) 

11, 25 
травня 
1930 р. 

Українсько-
Американськ

а Радіо-
організація 

Радіоконцерт 

НД 15.00 
Радіостанція 

“WGBS” 

Концерт під проводом Василя 
Чосника. Орхестра Михайла Бориса 

з Бейон, Н. Дж. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
108.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

93.  Міннепполіс 
(США) 

24 червня 
1930 р. 

Українська 
Православна 

Церква 
Радіоконцерт 

19.30 
Радіостанція 

“WOOC” 

Відбудеться радіоконцерт. 
Хор під діригентурою о.Т.Якобчука 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
145.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

94.  Міннеаполіс 
(США) 

24 червня 
1930 р. 

Українська 
греко-католи-
цька церква. 
Радіоконцерт 

Радіостанція 
“WCCO” 

(Columbia Broad 
Caster) 

Виступ Хору Української 
православної церкви. Диригент 

о. Х. Якобчук 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
269.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

95.  Йонкерс 
Нью-Йорк 

(США) 

2 травня 
1931 р. 

Радіоконцерт СБ 20.30 
Радіоконцерт 

“WCOH” 

Заходом Українського Співацького 
Товариства “Боян” в Йонкерс 

відбудеться концерт 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
100.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

96.  США 15 серпня 
1930 р. 

Радіоконцерт ПТ 19.15–19.45 
Радіостанція 

“WBBR” 

На повисшу програму просимо 
звернути пильну вагу. Запрошуйте 

всіх громадно до слухання дуже 
інтересуючого змістом вічиту. 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

97.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

14 
листопада 

1930 р. 

Радіоконцерт 
Періодична 

ПТ 2-га пт міс. 
22.00 

Радіостанція 
“WNJ” 

Буде виступати український квартет 
у складі: Михайло Вдовяк, челіст; 
Марія Галушка, піяністка; Нестор 

Ходачок, соліст, барітон, 
український січовий стрілець 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
265.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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98.  Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

8 лютого 
8 береня 
1931 р. 

Злучені 
організації 

Радіоконцерт 

НД 23.15 
Радіостанція 

“WCAU” 

У відповіді на поодинокі запити 
Управа подає отсим до загального 

відома, що не має нічого спільного з 
иншими українськими виступами на 

радіо в Филадельфії та не бере 
ніякої відповідальности за ті 

виступи, як і за збірки на радіові 
години 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
058.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

99.  Нью-Йорк 
(США) 

3 вересня 
1930 р. 

14 серпня 
1931 р. 

Радіовідчит СР 22.00–23.00 
8 травня ПТ 19.30 

14 серпня ПТ 
19.30–20.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Музика і відчит на тему  
“Хто є мій ближній?” 

8 травня відчит на тему  
“Війна і мир” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
202.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
 

100.  Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

17 липня 
1930 р. 

31 травня  
1931 р. 

Радіоконцерт 1 листопада СБ 
18.15–18.30 

2 листопада НД 
15.00–15.30 

30 листопада НД 
15.50 

Радіостанція 
“WHAM” 

Рочестерський громадський хор під 
проводом Л.Сорочинського 

відспіває через радіо. 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
161.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
 

101.  Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

6 грудня 
1930 р. 

Радіоконцерт ВТ 2 рази на міс. 
22.00 

Радіостанція 
”WNJ” 

Українська радіо-година змінена з 
п’ятниці на вівторок. Виступає: 

український квартет: Роман Кузьма, 
скрипак Михайло Вдовяк, селіст 
Марія Галушка, пяно й Нестор 

Ходячок, барітон. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1930/Svoboda-1930-
284.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

102.  Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

15 березня 
1931 р. 

Рочестер 
Севін Банк  

Радіоконцерт 

НД 21.00–21.30 
Радіостанція 

“WHEC” 

На запрошення Рочестер Севін Банк 
з нагоди 100 річного ювилею 

Громадянський хот м. Рочестер 
відспіває з радіо станції. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
059.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

103.  Ньютаун 
Філадельфія 

(США) 

29 березня 
1931 р. 

Радіоконцерт  Радіотрансляція концертув у 
пам’ять Т. Шевченка у великій залі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
084.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 
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104.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 
 

29 березня 
5 квітня 
1931 р. 

Комітет 
Злучених 

Українських 
Організацій 

Радіоконцерт 

НД 22.30 
Радіостанція 

“WPEN” 

Радіо-концерт в Филадельфії [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
071.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

105.  Нью-Йорк 
(США) 

4 лютого 
3 травня 

20 вересня 
1931 р. 

Радіоконцерт 23.00 
Радіостанція 

“WEAF” 

Співатиме заходами Нешенел 
Бродкастінг Ко. Аніта Ловел, котра 

відспіває дві українські пісні, 
укладу композитора Углицького. 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
026.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
 

106.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

14 квітня 
1931 р. 

Радіоконцерт НД 14.00–16.30 
Радіостанція 

“WAAM” 

Концерт Branch Brook Park. В тім 
концерті бере участь Український 

Хор під приводом проф. 
Ю. Кириченка. 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
084.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

107.  Вілмінггтон 
Делавер 
(США) 

30 червня 
1931 р. 

Радіоконцерт СБ 21.30–22.00 
Радіостанція 

“WGLM” 

Співатиме український нац. Хор ім. 
М.Лисенка при укр на. громаді 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
141.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

108.  Бріджпорт 
(США) 

13 вересня 
1931 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“WICC 600” 

Український церковний хор 
св.Петра і Павла з Ансонії Конн, 
буде співати ра радіо зі станціїї 

WICC. Управитель хору 
Р.Гвоздевич. Програма буде 

проголошена на радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
212.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

109.  Каунас 
(Ковно у 
1928 р.) 
(Литва) 

14 жовтня, 
14 

листопада, 
14 грудня 

1930 р. 

Трансляція 
акцій 

протесту на 
радіо 

 Передано по радіо протести проти 
польських звірства. Інформовано 

про вартварства Ляхів та стремління 
українського народу. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
272.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

110.  Лонг-
Айленд 

Нью-Йорк 
(США) 

1 листопада 
1931 р. 

10 квітня 
1932 р. 

“Сурма” 
Дитяча 

програма 

НД 08.30 
Радіостанція 

“WLBX 1500” 

В неділю, дня 20 грудня, в годині 
8.30 рано, буде українська діточа 

програма на радіо, зі станції WLBX 
1500 в Лонг Айленд Ситі. 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
254.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1] 
 

111.  Нью-Йорк 
(США) 

5 
листопада 

1931 р. 

Радіовиступ  Дня 5 листопаад вечером мали 
українські слухачі радія цікаву 

неподівану в часі так званої 
української півгодини. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
261.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 473 
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112.  Нью-Йорк 
(США) 

21 квітня 
1931 р. 

Нешенел 
Бролкестст 

Ко 
Радіоконцерт 

 Радіо концерт в пам’ять 
70 роковини смерти нашого Кобзаря 

Тараса Шевченка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
080.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22wk, с. 3] 

113.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

12 квітня 
1931 р. 

Радіоконцерти НД 19.00 
Радіостанція 

“WRAX” 

Щонеділі у квітні і травні 
 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
083.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .1] 
 

114.  США 1 січня 
1931 р. 

Радіоконцерт 1 січня ЧТ  
19.55–20.10 

24 серпня ЧТ 
20.00–20.30 
Радіостанція 
“WNYC 550” 

Українське Тріо Михайла Вдовяка 
відогра українську програму 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22] 

115.  Берлін 
(Німеччина) 

1931 р. Радіопрограма  Берлін. Український різбар,  
д-р Опанас Шевчукевич, виголосив 
кілька викладів про свої вражіння  

з Гуцульщини. Кождий виклад 
причинився багато ло популяризації 

українського імени 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
137.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

116.  Нью-Йорк 
(США) 

28 квітня 
1931 р. 

Радіоконцерт ВТ 22.00 
Радіостанція 

“WJZ” 

Концерт присвячений 70-літній 
річниці смерти нашого шенія Тараса 

Шевченка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
094.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

117.  Скрентон 
Пенсильванія 

(США) 
 

19 липня 
1931 р. 

Радіоконцерт НД 19.00 
Скрентонська 

Республіканська 
радіостанція 

Буде співати діточий хор 
Української Рідної Школи під 

проводом о.д-ра В.Клодницького 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
165.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1.] 

118.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

27 серпня 
1931 р. 

Радіоконцерт 
Періодично 

21.30–22.00 
Радіостанція 

“WHOM” 

Мали давати концерти  
що другої середи. Але тому,  

що український загал надісталв  
до станціх богато пісьм з 

признанням для укранської години, 
заряд станції віднісся до нас  

з просьбою, щоби давати концерти 
кождої середи. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
199.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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119.  Казахстан 1931–
1932 рр. 
згадка 

Радіопрограм
а 

 Ім’я ведучої: “мелодійний голос 
панни М.” 

АЛЛО! АЛЛО! Говорить Алма-Ата. 
Слухайте нашу радіопередачу 

українською мовою. Зараз 
відбудеться лекція про Лесю 

Українку 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1951.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 124] 

120.  Сент-Луїс 
Міссурі 
(США) 

4 вересня 
1931 р. 

Радіоконцерт ПТ 21.30 
Радіостанція 

“WIL” 

Українська оркеста с Сейнт Луїс. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1931/Svoboda-1931-
204.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

121.  Лонг-
Айленд 

Нью-Йорк 
(США) 

17 січня 
1931 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

НД 08.30 
Радіостанція 

“WLBX 1500” 

Виконавцями програми будуть 
члени Горожанського клубу  

з Квінс Кавиті. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

122.  Лонг-
Айленд 

Нью-Йорк 
(США) 

19 січня 
1932 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

ВТ 20.15 
Радіостанція 

“WNYC 570 кс” 

Грати буде український ансамбль 
під проводом Михайла Вдовяка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

123.  Йоханес 
Таун Огайо 

(США) 

23 березня 
1932 р. 

Радіоконцерт СР 18.40–20.00 
Радіостанція 

“WKBN” 

Хор “Боян” при українській 
католицькій церкві Пресв. Тройці  
в Йогансен, Огайо, буде співати  

на радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
067.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

124.  Бруклін 
(США) 

25 лютого 
1932 р. 

Українські 
торговці у 
Брукліні 

Радіоконцерт 

ЧТ 21.00–22.00 
Радіостанція 

“WMBQ 1500” 

Заходом українських торговців у 
Бруклині буде відіграна українська 

година в тім місті. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
044.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

125.  Лонг-
Айленд 

Нью-Йорк 
(США) 

27 березня 
1932 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

НД 08.30 
Радіостанція 

“WLBX” 

Запрошення відвідати програму, 
зустріч біля Сурми 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
070.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

126.  Нью-Йорк 
(США) 

27 березня 
1932 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

НД 09.00 
Радіостанція 

“WOV” 

Будуть грати “чабана” члени 
Українського Горожанського Клюбу 

у Квінс Кавті, Лонг Айленд. Це 
спеціальна програма для тих, що не 

можуть чути WLBX станції. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
070.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
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127. Українська 
Радіо 

Година в 
Дітройті 

Детройт 
(США) 

1932 –
1943 рр. 

Радіопрограма 6 разів на тиждень 
Радіостанція 

“WKMH” 

Передаємо много сценізованих 
мною українських повістей і 
оповідань, як і п’єс та виїмків  
з таких опер як Запорожець з а 

Дунаєм, Роксоляна та Катерина. 
Ведучий: М. Шустакевич 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D
0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%
93%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9] 

128.  США 11 березня 
1932 р. 

Радіоконцерт 
Періодична 

ПТ 19.30–19.45 
Радіостанція“WO

DA 1250” 

Заходом української Орхестри  
з Пасейку під проводом  

Михайла Маїка, буде  
український виступ. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
058.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

129.  США 1 травня 
1930 

Радіоконцерт НД 18.00–19.00 
Радіостанція 

“WBRE” 

Виступає Український  
греко-католицький  

церковний хор 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
092.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с. 1] 

130.  Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

28 травня 
18 червня 

1932 р. 

Радіоконцерт 28 травня 
СБ 15.00 

18 червня СБ 
15.30 

Радіостанція 
“WFI” 

Український хор О. Кошевиця в 
Филадельфії співатиме зі станції 

“WFI” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
122.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

131.  Нью-Йорк 
(США) 

28 травня 
1932 р. 

Радіоконцерт 
Періодична 

ПН 21.00 
Радіостанція 

“WHAZ” 

Благодійний бал. До танців буде 
пригравати першорядна музика. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
122.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

132. Українська 
година на 

радіо 
Сурма 

Нью-Йорк 
(США) 

13 березня 
1932 р.– 
2012 р. 

СУРМА 
Радіопрограма 

Періодична 

НД 20.45–21.15 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

13 березня “Підприємство “Сурма” 
в НюЙорку від слідуючої неділі 

починає українську радіопрограму 
на сильнішій станції. 

Опис програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
013.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

133.  США 3 лютого 
1932 р. 

Радіоконцерт ЧТ 18.05 
Радіостанція 
“WNYC 570” 

Знов буде грати український 
ансамбль під управою Михайла 

Вдовяка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
026.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

134.  Буфало 
Нью-Йорк 

(США) 

3 вересня 
1932 р. 

Православна 
церква у 
Буфало 

Радіоконцерт 

СБ 21.30–22.00 
(Стандартний час 

20.30–21.00) 
Радіостанція 

“WEBR” 

Український Хор “Бандурист” при 
Українській Православній Церкві в 

Буфало, під управою о. Степана 
Мусійчука, дасть другий з черги 

концерт через бофалську 
радіостанцію 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
205.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 
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135.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

4 вересня 
1932 р. 

Радіоконцерт 
Періодична 

НД 17.30–18.30 
Радіостанція 

“WWEA” 

В програму ввійдуть музичні 
продукції, деклямації й промови. 
Така програма буде відбуватися  

з цієї станції кождої неділі 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
205.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

136.  США 23 жовтня 
1932 р 

Радіоконцерт НД 09.00 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

Попри відчит по українськи про 
Волинь Українська Народня 

Орхестра під управою Зазулевича 
(Волинця) виповнить музину 

програму. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
245.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

137.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

23 жовтня 
1932 р. 

Заходом. 
п. Куривчака 
тутешнього 

адвоката 
Радіоконцерт 

Радіостанція 
“WJAY” 

Українська година на радіо. 
Програма була досить добірна  

і ріжнородна. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
257.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 

138.  Нью-Йорк 
(США) 

6 
листопада 

1932 р. 

Радіоконцерт 
Радіопоста-

новка 

НД 21.00 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

“Коза дереза” весела діточа  
опера М.Лисенка, буде передана 
через радіо на програмі Сурми  

через діточий хор угорської церкви 
в Ню Йорку під управою 

І. Й. Палажія. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
258.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

139.  Нью-Йорк 
(США) 

з 10 грудня 
1932 р. 

щонеділі 
до 

26 лютого 
1933 р. 

Ukrainian 
Radio Sponsor 
Радіоконцерт 
Періодична 

НД 15.00 
Радіостанція 

“WWRL 1500” 

Грає Українська Сокільська 
Орхестра в Ню-Йорку, під проводом 

О. Даниловича, анонсує 
гр. П. Задорецький. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
286.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1] 

140.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

19 грудня 
1932 р. 

Розмовна 
Музична 
програма 

ПН 19.00–19.30 
Радіостанція 

“WRNY” 

О.Лотоцька з ремени “Союза 
Ластівок” про україську участь у 
Світовій Виставі в Шикаго. Буде 

теж музична програма. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
295.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

141.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1932 р. Радіоконцерт Кожного ЧТ 
21.00–21.30 
Радіостанція 

“WRNY” 

“Українська Народня Симфонічна 
Оркестра” подає українську 

програму на станції “WRNY” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
146.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 477 
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142.  Алентави 
(США) 

25 грудня 
1932 р. 

Українська 
православна 

церква 
Пречистої 
Діви Марії 

Радіоконцерт 

НД 17.30 
Радіостанція 

“WCBA 1414” 

Українська програма з радіової 
станції WCBA. Церковний хор 
ім. Лисенка, від диригентуровю 

учителя Д.Стецика, відспіває низку 
українських церковних і нардних 

пісень. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
299.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

143.  Нью-Йорк 
(США) 

25 грудня 
1932 р. 

Радіоконцерт НД 15.05 
Радіостанція 

“WWRL” 
Радіостанція 
“LINY 1500” 

Тих 5 минут, а часом довше  
забирає зміна музикантів,  

бо студія на цій станції дуже 
маленька, а вхід лише один. 

Буде грати Сокільська Орхестра 
Ню Йорку під проводом  

диригента  
О. Даниловича 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
299.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

144.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

26 грудня 
1932 р. 

Радіоконцерт ПН 14.15–15.00 
Радіостанції 

WBAL, WBZA, 
KWCR, 

WMAO,WGAR, 
WCKY, KSO, 
WJR, WREN, 
WJZ, KOIL, 

KDKA, WHAM, 
WBZ, KUK 

Радіо-концерт українського хору 
міста Шікаго 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
297.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

145.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

26 грудня 
1932 р. 

Радіоконцерт 14.15–13.00 
Радіостанція 

Нешенел 
Бролкестінг 

Компані в Шикаго 

Після виступів під час  
Карнавалу Націй, де цілий ансамбль 

дуже гарно прописався і одержав 
дуже гарну рецензію і шікаговській 

американській пресі,  
одержав хор ще одно признання в 
формі запрошення до публічного 

виступу. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
006.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

146.  Вілмінггтон 
Делавер 
(США) 

27 грудня 
1932 р. 

Радіоконцерт ВТ 14.35–15.00 
Радіостанція 

“WDEL” 

Гратиме українські пісні  
на радіо укрїнський скрипак  

проф. П. Дубас 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
301.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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147.  Вілмінггтон 
Делавер 
(США) 

30 грудня 
1932 р. 

Радіоконцерт ПТ 21.30–22.00 
Радіостанція 

“WDEL” 

Дня 30 грудня буде концерт 
влаштований заходами Укр. Амер 

музичного клюбу під проводом 
проф.Дубаса і хору при українськіій 

проав. Церкві св. Петра і Павла, 
під проводом о. Костюка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-
301.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

148.  Хазлтон 
Пенсильванія 

(США) 

15 січня 
1933 р. 

Радіоконцерт НД 23.00–23.30 
Радіостанція 

“WAZL” 

Українский Хор при церкві 
Присвятої Діви Марії в Мекаду, Па, 

буде співати коляди 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
009.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

149.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

21 січня 
1933 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“WDAS” 

д-р Володимир Галан говорив про 
наше народнє життя і Філадельфії, 

а також про те, щоб припинити 
поневолення нашого народу 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
027.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

150.  Нью-Йорк 
(США) 

29 січня 
1933 р. 

Сурма, 
Радіоконцерт 

НД 20.30–21.30 Недільна програма на радіо Сурми 
побільшена з пів години на цілу 

годину. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
022.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

151.  Нью-Йорк 
(США) 

29 січня 
1933 р. 

Українська 
Сокільська 
Орхестра 

НД 14.45 
Радіостанція 

“WWRL 1500” 

Ця програма буде присвячена тим 
слухачам, котрі з причин надзвичайно 

важних не зможуть взяти участь у 
Протестаційнім Вічу, яке в тім часі 

буде відбуватися в Cooper Union Hall 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
022.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

152.  Вілмінггтон 
Делавер 
(США) 

31 січня 
1933 р. 

Радіоконцерт ВТ 21.15–21.30 
Радіостація 

“WDEL” 

Професор Филип Дубас, скрипак, 
відограє вязанку українських пісень, 

при акоманіяменті пані Людвіг 
Фрейн з Филадельфії, Па. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
022.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

153.  Нью-Йорк 
(США) 

5 лютого 
29 лютого 

1933 р. 

Українська 
Сокільська 
орхестра 

Радіоконцерт 

НД 14.45 
Радіостанція 

“WWRL 1500” 

Українська Сокільська орхестра під 
проводом О.Даниловича цікава 

весела українська програма. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
028.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

154.  Гейзелтон 
Айдахо 
(США) 

26 лютого 
1933 р. 

Радіоконцерт НД 23.00–23.30 
Радіостанція 

“WAZL 1420” 

Радіоконцерт в честь Т.Шевченка. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
044.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с. 1]. 

155.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

11 березня 
1933 р. 

Радіоп’єса СБ 20.45 
Радіостанція 

“WIP” 

Український Артистичний Театр 
уряджує програму на радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
056.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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156.  Нью-Йорк 
(США) 

27 квітня 
1933 р. 

Українська 
Сокільська 
орхестра 

Радіоконцерт 

ЧТ 22.00–22.45 
Радіостанція 

“WWRL 1500” 

Почавши від найближчого четверга, 
27 квітня, просимо настроювати 
радія на цю саму станцію 1500 в 

10 год вечір. 

1933 р. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
095.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

157.  Нью-Йорк 
(США) 

28 травня 
1933 р 

Радіопрограма НД 15.00 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

Всі як один завтра ідуть на Радіо 
Баль. Побачать таи всіх своїх 

улюблених радіо артистів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
122.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

158.  Нью-Йорк 
(США) 

15, 22, 29 
липня 
1933 р. 

Радіоконцерт СБ 20.15 
Радіостанція 

“WABC” 

Третій тижневий виступ 
Українського Хору під управою 

проф. Олександра Кошиця. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
174.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

159.  Нью-Йорк 
(США) 

15 липня 
1933 р. 

Радіоконцерт СБ 20.00–20.15 
Радіостанція 
“WABC 860” 

Перший виступ на радіо 
зорганізованого хору 

проф. О. Кошиця. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
161.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

160. Вечер на 
селі 

Нью-Йорк 
(США) 

30 липня 
1933 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

НД 08.30 
Радіостанція 
“WOV 1130” 

Програма буде виконана співаками і 
музичним ансамблем під проводом 

М. Вдовяка 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
174.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

161.  Детройт 
(США) 

Вересень 
1933 р. 
Липень 
1934 р. 

Фінансує 
п. М. Шуста-

кевич 
Радіопрограма 

ПТ 09.30–10.00 
НД 13.30–14.15 

Радіостанція “WTBK”
З липня 1934 р. 

радіостанція 
“WMBC” 

Постійну українську радіопередачу 
зорганізував перший раз в Дітройт 

п. М. Шустакевич. Спершу 
передавали тільки недільні 

програми, а опісля щоденні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
127.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

162.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

28 жовтня 
1933 р. 

Агенція 
Укр. Амер 

Радіо 
Оголошень 

Радіоконцерт 

СБ 17.30–18.15 
Радіостанція 

“WHOM 1450” 

Концертову програму виконає Хор 
ім. Лисенка з Джерзи Ситі Н. Дж. 
під батутою проф. Андрія Гели. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
251.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

163.  Нью-Йорк 
(США) 

30 
листопада 

1933 р. 

Радіопромова ЧТ 19.00 
Радіостанція 

“WBBR” 

Промова славного бесідника Судді 
Рутерфорда, в українській мові. Ця 

промова “Вражіння Святого Року на 
Мир і добробут”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
277.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

164.  Нью-Йорк 
(США) 

2 грудня 
1933 р. 

Радіоконцерт СБ 12.30–13.00 
Радіова станція 
Юропіен Радіо 

Компанії 

Виступала панна Емілія Кузів, знана 
нюйоркскій публіці скрипачка. Прог-
рама українська, а влаштовує її фір-
ма виключно для комерційних цілей. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
286.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 480 
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165.  США 2 грудня 
1933 р. 

Радіоконцерт ПН 14.45–16.00 
Радіостанція 

“WJAY” Клівленд 
Радіо Бродкестірг 

Копорейшен 

Спеціяльна різдвяна програма, 
підчас котрої представники 20 

імігрантських груп будть оповідати 
про свято Різдва в ріднім краю. Про 

Різдво на Україні буде говорити 
адвокат Омар Є. Малицький. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
298.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

166.  Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

1933 р.–
1963 р. 

Радіопрограма щотижнева Старшина УГА основник Першої 
Сталої Української Радіо програми 
на Філядельфію й околиці, яку аж 

до самої смерти провадив тижнево. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1964/Svoboda-1964-
140.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

167.  Нью-Йорк 
(США) 

30 грудня 
1933 р. 

Юропіен 
Радіо 

компанія 

СБ 12.30 
Радіостанція 

“WFAB 1300” 
щосуботи 

Просимо не забудьте накрутити своє 
радіо на цю станцію і послухати цеї 

програми 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1933/Svoboda-1933-
303.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

168.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1950– 1960 
р згадка 

Радіопрограма  Іван Муизкиа ведучий у 1960 р. 
10 літ радіопередачі це рекорд на 

всю українську Америку. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1960/Svoboda-1960-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4,6]. 

169.  Харбін, 
Шанхай 
(Китай) 

 
1935 р. 

Радіопрограма НД 14.00–15.00 Пізніше редакція газети 
(“Маньджурський Вістник” – авт.) 

готувала матеріяли для 
радіопередач, які почали виходити в 

лютому 1935 року з дозволу 
японської Військової місії. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1998.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 204]. 

170. Наш базар Нью-Йорк 
(США) 

 1942.  НД 09.00–10.00 
Радіостанція 

“WBNX 1350” 

Крім української сокільської 
орхестри буде співати наш барити 

Петро Ординський, при пяні 
п. Степбер. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1942/Svoboda-1942-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

171.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

 Радіопрограма СБ Радіова програма в Філядельфії, під 
проводом гром. Теордора Свистуна 

розвеселює українців і своїми 
оголошеннями виховує країнських 

слухачів у національному дусі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
038.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

172.  Сиракузи 
Нью-Йорк 

(США) 

  НД 13.00 
Радіостанція 

“WFBL” 

Українский католицький Хор у 
Сиракюз Н. Й. буде співати різдвяні 

коляди на радіо зі станції 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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173.  Буфало 
Нью-Йорк 

(США) 

  НД 15.45 
Радіостанція 

“WGB” 

Подвійний квартет хору 
“Бандурист”, при укр. управи. 

Церкві відспіває вязанку колядок 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

174.  Аллентаун 
Пенсильванія 

(США) 

  НД 17.00–17.30 
Радіостанція 

“WCBA” 

Українське співацьке товариство  
ім. Лисенка при укр. прав.  

Промаді в Алентави, Па співатиме 
народні пісні й коляди  

з радіової станції. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

175. Голос 
України 

Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

  НД 20.00–21.00 
Радіостанція 

“WHOM 1450” 

Спеціяльна святочна програма. 
В програмі виступатимуть  

Хор ім. Лисенка з Джерзи Сіти  
під управою проф. А.Гели з новими 

і старими колядами. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

176.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

  ПТ 22.00–22.30 
Радіостанція 

“WYAR” 

Старанням Українського 
Національного Хору під проводом 
Л. Сорочинськоного відбудеться 

концерт колядок і щедрівок. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
007.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

177.  США   НД 15.00 Михайло Дудра буде сам провадити 
українсько-лемківську програму для 

виходців з Лемківщини. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
195.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

178.  Угорщина  Радіопрограма  До того треба ще додати, що 
мадянські радіостанціїї час від часу 

надають українські програми 
спеціально для Закарпаття, коли в 

тойже самий час далекосягла 
політика 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
036.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

179. Радіо-
програма 

братів 
Лавриків 

США 1935 р. 
згадка 

Радіопрограма  Про існування їхньої  
радіопрограми згадує  

М. Сурмач розповідаючи про 
зорганізований ним радіо-бал  

у 1935 р. 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/5181/file.pdf,с. 96] 

180.  Гейзетон 
Айдахо 
(США) 

1 березня 
1935 р 

ПОжертви 
різних 

підприємств 

НД 12.45 
Радіостанція 

“WAZL” 

Програмою займаються громадяни 
Анна і Миколі Грабович з Сентралії, 

Па, що хоч рождені й виховані в 
Америці є свідомими Українцями. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
049.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 482 
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181. Радіо-бал 
 

Нью-Йорк 
(США) 

1935 р. 
згадка 

Некомерційн
ий захід для 
морального 
об’єднання 

українців, як 
писав 

М. Сурмач 

Радіо-бал 
Концерт з 

трансляцією на 
радіо 

В концерті тім взяли участь наші 
найкращі радійові артисти, співаки, 

музики і танцюристи. 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/5181/file.pdf,с. 95] 

182.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

9 березня 
1935 р. 

Конкурс 
Краси 

СБ Відбудеться в Українській Галі піл 
ч. 849 Френклин ул. Баль 

Української Радіової Програми,  
на якім відбудеться вибір “Панни 

Українки”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
055.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

183.  Толідо 
Огайо 
(США) 

31 березня 
1935 р. 

Товариство 
Тараса 

Шевченка від 
У. Н. Союза 

Радіоконцерт 

Радіостанція 
“YWCA” 

Концерт у 121 роковини поета 
Т. Шевченка. Було 400 присутніх. 

Гром. М. Чорний пояснив 
 зрозуміло ціль та значення 

згаданого концерту. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
083.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

184.  Торунь/ 
Торн 

(Польща) 

3 травня 
1935 р. 

Радіоконцерт  Торунська радіостанція надавала 
низку народніх пісень хору 
народньої школи з Добжина  

над Дрентвою. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
122.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

185. Майовий 
радіо-баль 

Нью-Йорк 
(США) 

12 травня 
1935 р. 

Український 
Демокретичн

ий Клюб, 
Українська 

Радіо-
Програма 
“Нашого 
базару” і 
Комітет 

“Поморян” 
Радіоконцерт 

17.00 
Радіостанція 

“WINS” 

Концертову частину присвячену 
“Українській Матері”, виконать такі 

артисти як: славний співак Петро 
Ординський, гармоність-віртуох 

Н. Говп і інші. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
099.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

186.  Прага 
(Чехія) 

30 травня 
1935 р. 

Радіоконцерт, 
Реферат 

 Українська пісня в Празькій 
радіостанції. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
146.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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187. Литовсько-
Українська 

радіова 
Година 

Пітсбург 
(США) 

21 липня 
24 

листопада 
1935 р. 

Радіоконцерт НД 12.30– 13.00 
Радіостанція 

“WWSW” 

Поки що нас не стати на ліпшу і 
сильнішу станцію, бо до цього 

взялася лиш одна громада, але коли 
би інші околичні громади 

прилучилися, то можна буле дістати 
ліпшу стенцію. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
183.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

188.  Нью-Йорк 
(США) 

1935 р. Сурма 
Дитяча 

радіопрограма 

 Повідомляємо шановних слухачів 
радіо-програми Сурми, що більше 
на радіо “Івасика” не буде. Бувший 

“Івасик” скінчив 21 років та став 
дорослим чоловіком. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
195.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

189.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

15 вересня 
1935 р. 

Радіоконцерт НД 16.45–17.00 
Радіостанція 

“NBC” 
Радіостанція 

“WGAR” 
Радіостанція 

“WJZ” 

Виступ Українського Хору 
м. Клівленду під управою 

Л. Сорочинського 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
212.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

190.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

1935 р. Сурма 
Радіоконцерт 

Радіо-бал 

СБ 14.45 
НД 15.00 

Радіостанція 
“WHOM” 

Кожної суботи, неділі буде грати 
новозорганзіована орхестра 

сестрами Галею та Емілією Єдинак 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
195.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .4]. 

191. Українська 
радіо 

програма 

Нью-Йорк 
(США) 

25 вересня 
1935 р. 

European  
Radio Store 

Радіопрограма 

СР 21.30–22.00 
Радіостанція 

“WFAB 1300” 

Іван Приблудний знову розпочне 
свою “Українську радіо програму” 

від European Radio Store 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
221.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

192.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

1935 р. Радіопрограма НД 15.00 
Радіостанція 

“WHOM” 

Хто хоче його послухати, то хай 
наставить своє радіо на станцію 
WHOM у годині 3-тій пополудні 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
195.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4] 

193.  Нью-Йорк 
(США) 

10 жовтня 
1935 р. 

Радіоконцерт 60 хв. 
Нешенел 

Бродкестінг 

Радіова програма з творів 
українського композитора (так було 

часто наголошувано) П. Павла 
Печеніги-Углицького. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
265.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

194.  Пітсбург 
(США) 

24 
листопада 

1935 р. 

Радіоконцерт НД 13.30–14.00 
Радіостанція 

“KQV” 

Програма була під управою 
О. Дениса Кульматицького, україн-
ського священника з Мікіз Ракс, Па. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
285.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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195.  Варшава 
(Польща) 

листопад 
1935 р. 

Радіопрограма  Перед варшавським мікрофоном має 
бути відчитаний репортаж, що 
характеризуватиме всі прояви 
політичного, госпоарського й 

культурногожиття Волині. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1935/Svoboda-1935-
276.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

196. Цвітна 
Україна 

США 1935 р.–
1950 р. 

Радіопрограма  Вже в 1935 году з’являється 
радіопрограма “Кольорова Україна”, 

тоді називали “Цвітна Україна”, її 
ведучим БУВ Іван Музика. 

[http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/
Gileya/2012_58/Gileya58/P25_doc.pdf]. 

197.  Кошице 
(Польща) 

12 січня 
1936 р. 

Радіоконцерт  Дня 12 січня співав дитячий хор 
горожанскої школи в Королеві над 

Тисою під проводом фахового 
вителя д-ра Гриця Мельника 
українські народні колядки. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
019.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

198.  Балтимор, 
Меріленд 

(США) 

26 січня 
1936 р. 

Радіоконцерт НД 12.00–12.30 
Радіостанція 

“WCBM” 

Цурвїнський Народний Хор дасть 
програму українських народних 
пісень. Під дирекцією Йосифа 

Слободяна 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
017.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

199. Пісня 
України 
(Songs of 
Ukraine”) 

Пітсбург 
(США) 

23 лютого 
1936 р. 

Радіоконцерт НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“KQV” 

В програмах будуть виступати 
церковні хори ласкавих дооколичних 

українських громад, українські 
орхестри під управою Богдана Ягелло 
з Пісбурга і Мирослава Монастирсько-

го з Аліквіпа, Па, солісти і солітки. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
043.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

200.  Детройт 
(США) 

29 березня 
1936 р. 

Радіоконцерт НД Святочний концерт української 
радіо години під управою 

п. М. Шустакевича. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
091.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

201.  Польща 17 квітня 
1936 р. 

Радіопоста-
новка 

ПТ 
Польське радіо 

Українська преса подала, що в 
пятницю 17 квітня Польсьве Радіо 
мало передати через свої станціх в 

Польщі Найпопулярнішу українську 
оперу “Запорожець за Дунаєм”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
103.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

202.  Потсвіль 
Пенсильванія 

(США) 

9 серпня 
1936 р. 

Радіоконцерт  Українське весілля й радіо баль. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
183.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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203.  Нью-Йорк 
(США) 

8 жовтня 
1936 р. 

Заходами 
Газової й 

Елєктричної 
Групи 

Сконсолідованої 
Кднсонової 

Компанії в Ню 
Йорку 

Радіоконцерт 

ЧТ 21.45–22.00 
Радіостанція 

“WBNX 1350” 

Визначний соліст Жигмонт 
Свєжинський і з’єднаний струнний 

ансамбль. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
235.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

204.  Нью-Йорк 
(США) 

12 квітня 
1936 р. 

Сурма 
Радіоконцерт 

НД 08.30 
Радіостанція 

“WWRL 1500” 

Великдень. Відбудеться святочна 
Радіо програма Сурми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
084.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

205. Українська 
Служба 

Божа 

Пітсбург 
(США) 

26 
листопада 

1936 р. 

Релігійна ЧТ 09.00 
Радіостанція 

“WJAS” 

“Тенксгівінг день” День подяки 
Українська Служба Божа. 

Відправлятиме о. Володимир 
Козоріс, парох укр. греко-кат. 
Церкви св. Юрія, Норт Сайд, 

Пітсбург. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
271.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

206.  Нью-Йорк 
(США) 

12 січня 
1936 р. 

10 вересня 
1939 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

НД 09.00–10.00 
Радіостанція 

“WBNX 1350” 

Великий Радіо Баль-Концерт 
Хеловін. Перший Радіо “Галовін” 

Баль 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
008.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

207.  Нью-Йорк 
(США) 

12 січня 
1936 р. 

“Сурма” 
Радіоконцерт 

СБ 16.00 
Радіостанція 

“WBNX 1350” 

Зходами підприємтсва Сурми 
кождої суботи в годині 4-ій будут 

відбуватися укрїнські радіо-
програми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1936/Svoboda-1936-
007.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

208.  США 28 березня 
1937 р. 

Радіоконцерт НД 18.30–19.30 
Радіостанція 

“WCBA-WSAN” 

Виступ місцевого хору і орхестри 
під проводом пп. І. Зазворського  

і М. Блащака. Реферат 
п. Вол. Пипюка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
070.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

209.  Лондон 
(Великобри-

танія) 

11 квітня 
1937 р. 

Радіоконцерт НД 14.25 
Радіостанція 

Нешенел 

Українске Бюро подає, що головна 
надавча радіостанція передавала 

низку українських народніх пісень 
укладу Олександра Кошиця. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
103.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 486 
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210.  Пікскіл  
Нью-Йорк, 

Філадельфія, 
Бостон  
(США) 

27 червня 
1937 р. 

Радіоконцерт НД 
Нью-Йорк, 

Радіостанція 
“WMCA”  

Філадельфія 
Радіостанція “WIP” 

Бостон  
Радіостанція 

“WMEX” 

В пам’ять св. Кирила та Мефодія,  
як перших перекладачів Святого 

Письма з груцької мови на 
церковно-словянську, буде пердана 
через радіо спеціяльна програма при 

участи хору греко-кат. Церкви в 
Пікскіл 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
146.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

211.  Нью-Йорк 
(США) 

30 жовтня 
1937 р. 

Радіо 
промова. 

СБ 17.45 
Радіостанція 

“WBNX” 

В справі міських виборів у Ню 
Йорку, а спеціяльно в справі вибору 

окружного прокурора Томаса 
Е.Дрю, промовляляти будуть  на 

радіогр Омелян Ревюк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
253.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

212.  Нью-Йорк 
(США) 

31 жовтня 
1937 р. 

Радіо 
промова. 

НД 18.00 
Радіостанція 

“WHON 1450” 

У справі цих виборів остаточний 
заклик до американських громадян 

словянського походженя виголосить у 
неділю, в годині 6-тій вечером, на 

радіовій станції WHON гр. Бернард 
Яров, голова словянської дивізії 
ввиборчого комітету для вибору 

окружним прокурором Томаса Е.-Дрю 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
253.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

213.  Нью-Джерсі 
(США) 

31 жовтня 
2 листопада 

1937 р. 

Радіопрограма НД 09.00–10.00 
Радіостанція 

“WNBX” 

Олександр Куман ведучий. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
252.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

214.  США 3 січня 
1939 р. 

Радіоконцерт ВТ 19.30–20.00 
Радіостанція 

“WJZ” 

В кожній програмі виступає якас 
імігрантська нація. Виступали вже 
давніше еспанці, москалі й інші, а 

тепер пиступили українці. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

215.  Алетавн 
(США) 

6 січня 
1937 р. 
6 січня 
1939 р. 

Радіоконцерт 6 січня 1937 р. 
СР 21.30–22.00 

Радіостанція 
“WCBA–WSAN” 

6 січня 1939 р.  
ПТ 23.00–00.00 

Радіостанція 
“WCBA–WSAN” 

Хор ім. Лисенка при укр. церкві в 
Алентавн, Па, дасть концерт з коляд 
через радіостанцію WCBA–WSAN 
під управою п.Івана Зазворського. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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216.  США 6 січня 
1937 р. 

Радіоконцерт СР 22.00–22.30 
Радіостанція 

“KDKA” 

Заходами Української церкви 
пречистої Діви Марії буде передане 

Різдво в Україіні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

217.  Гейзелтон 
Айдахо 
(США) 

7 січня 
1937 р. 

Радіоконцерт ЧТ 14.00–14.30 
14.30–15.00 

змішана програма 
з орхестрою і 

солістами 
Радіостанція 

“WAZL” 

Різдвяні Коляди під проводом 
диригента п. Михайла Мельниув  

з Мт. Кармел 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

218.  Лондон 
(Великобрит

анія) 

22 жовтня 
1937 р. 
1940. 

Радіоконцерт Найбільша 
англійська 

радіостанція 
(Рідженал) 

Українські пісні укладу проф 
Олександра Кошиця. Співав хор 

“Брітіш Бродкестінг Корпорейшен” 
під прводом відомого англійського 

диригента Лєслі Вудгейта. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
263.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

219.  Румунія Жовтень 
1937 р. 

Радіоконцерт  Українську співачку з Буковини 
п.Іванну Сиценьку-Іваницьку, 

заангажували до одної з найбільших 
румунських опер по успішному 

концертуванні в радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
251.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

220.  Відень 
(Австрія) 

31 жавтня 
1937 р. 

Радіоконцерт  Український симфонічний твір  
у віденськім радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
283.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

221.  Відень 
(Австрія) 

6 
листопада 

1937 р. 

Радіоконцерт 12.30–13.00 Симфонічний твір тутешнього 
українського музики, згаданого вже 

диригента п. Ігнатишина, п. з. 
“Українська сута”, в 4-ох частях. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
283.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

222.  Берлін 
(США) 

17 
листопада 

1937 р. 

Радіоконцерт 45 хв. Берлінська радіостанція на заморські 
краї передала 17 листопада низку 
українських пісень, відспіваних 

нічецьким хором відомого диригента 
Рудольфі Лямі, при акомпоніяенті 
симфонічної орхестри берлінської 
радіостанції під орудою українця 

Євгена Цимбалістого. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
291.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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223.  Детройт 
(США) 

28 
листопада 

1937 р. 

Радіоконцерти НД 13.00–13.30 
Радіостанція 

“WJR” 

Українська програма до 
Листопадового Свята. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
289.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

224.  Пітсбург 
(США) 

19 грудня 
1937 р. 

Радіоконцерт НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WHJB” 

На будуче знову будуть співати 
Хори околичних українських 

громад – Програма під проводом 
Николи Арсенія 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
293.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

225.  Трентон 
Нью-Джерсі 

(США) 

25 грудня 
1937 р. 

Радіоконцерт СБ 17.00–17.30 
Радіостанція 

“WTNJ” 

Співацько драматичний хор 
“Бандурист” при йуркїнській 

православній церкві св. Троїці в 
Трентоні, Н. Дж, буде співати 
українські коляди через радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1937/Svoboda-1937-
298.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

226. Українськ
ий голос 

Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 
 

Квітень 
1938 р.–
1989 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“WTEL 860 АМ” 

У 1989 р. програма відзначала 
50 років в ефірі 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-
227.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

227.  Пітсбург 
(США) 

1939–1941 Радіопрограма Радіостанція 
“WWSW” 

Як подає “Наролне Слово”, 
Володимир Желіхівський, що як 

“Ліон Волтерс” був два роки 
заповідачем на радіовій станції 

WWSW в Пітсбурзі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1942/Svoboda-1942-
187.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

228.  Відень 
(Австрія) 

1938 р. 
згадка 
1941 р. 

Радіопромова 14 жовтня 1938 р. 
Промова д-р Луки 

Мишути 

д-р Лука Мишута представник 
об’єднання УНСоюзу 14 жовтня 
1938 р. виголосив через місцеву 

радіовисільню промову 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 73]. 

229.  США 6 січня 
1939 р. 

Радіопромова  Різдвяна промова премієра 
Карпатськлї України, д-ра 

А. Волошина 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
024.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

230.  Нью-Хейвен 
Конкетикут 

(США) 

8 січня 
1939 р. 

Радіоконцерт НД 09.15–09.45 
Радіостанція 

“WELI” 

Хор української католицкої церкви 
св. Апп Петра і Павла з Ансонії 

Конн, під управою Р. Гроздевича, 
буде співати українські коляди 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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231.  Сан-Паулу 
(Бразилія) 

18 березня 
1939 р. 

Радіопрограма  Бразильське радіо в Сан Паульо 
передавало 18-го березня 

радіопрограму, сприсвячену 
українським справам. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
094.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

232. Голос 
України 

Нью-Джерсі 
(США) 

8 травня 
1939 р. 
2001 р. 

Радіопрограма ПН 18.30–19.00 
ПТ ”18.30–19.00 

Радіостанція 
“WARD” 

З 1942 р.ПН, ВТ, ЧТ 
21.00 

Радіостанція 
“WBYN” 

2001. СБ 14.00–15.00
Радіостанція “1430 

AM” 

Програма: новинки, музика, спів, 
оголошення, радіо-театр 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
103.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

233.  США Червень 
1939 р. 

Рекламна СБ 15.00 
Радіостанція 

“WEVD 1300” 

Українська торговельна радіо 
програма 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
150.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

234.  Пітсбург 
(США) 

9 липня, 
вересень 
1939 р. 

Радіоконцерт НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WHJB” 

Концерт хорових українських 
гуртків 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
150.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
225.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

235.  Угорщина 1939 р. Радіовисильня  Українська преса подає дальші 
відомості про те що діється в 

Карпатській Україні. Але подає за 
це мадярськими радіовисильнями. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
166.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

236.  Йоханес 
Таун Огайо 

(США) 

1 жовтня 
1939 р. 

Радіоконцерт НД 11.00–11.30 
Радіостанція 
“WFMJ 1420” 

Хор “Бандурист” укр. православної 
громади під управою 

о. С.Мусійчука дасть півгодинну 
програму українських народних 

пісень з нової місцевої 
йоганставнської станції 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1939/Svoboda-1939-
223.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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237.  Рим (Італія) 14 грудня 
1939 р. 

Радіопрограма ЧТ 20.00.  
20-30-хв. 

Повідомлення мають головно 
регілігійний характер, але 

приписують їх не тільки культурне, 
а й політичне значіння. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1940/Svoboda-1940-
016.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

238.  Аргентина 1939–1940 
рр. 

Т-во Просвіта 
Радіоавдиція 

 Заходами т-ва “Просвіта” була 
влаштована кілька українських 

авдицій в радіо з нагоди роковин 
“Просвіти”, Нового року  

та Свята Шевченка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1945/Svoboda-1945-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

239. Українська 
народова 
програма 

Нью-Йорк 
(США) 

Згадка 
1940 

Спонсор “Наш 
базар”, 

П. Задорецький 
Радіопрограма 

НД 09.00–10.00 
Станція “WBNX 

1350” 

Про неї дізнаємося з оголдення 
опублікованого в газеті “Свобода” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1940.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 169] 

240.  Нью-Йорк 
(США) 

1940 р. Радіопрограма СБ 15.30 
НД 08.00–09.00 

Торговельна Радіо Програма. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1940/Svoboda-1940-
139.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

241.  Нью-Йорк 
(США) 

21 січня 
1940 р. 

Радіоконцерт НД 18.00 
Радіостанція 

“WHOM” 

Перший український Радіо-Баль [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1940/Svoboda-1940-
016.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

242.  США 24 квітня 
1940 р. 

Радіопромова СР 13.30 
Радіостанція 

“WLTH 1400” 

Буде промовляти з радіової станції 
гр. Михайло Герман, учитель 
українських і інших народніх 

танців. Тема його промови 
“Телєрація і її відношення до 

народніх танців” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1940/Svoboda-1940-
096.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

243. Українська 
Радіо-
Година 

Детройт 
(США) 

Від 
1 вересня 

1940 р. 
21 квітня 
1952 р. 

Радіопрограма ПН 
ПН-ПТ 14.30–17.00 

НД 13.15–14.00 
Радіостанція 

“WMBC” 
У 1950–1952 р.  

ПН-ПТ 10.00–11.00 
Радіостанція 

“WSDC” 
У 1952 р.   

ПН-ПТ 10.00–11.00 
Радіостанція 

“WDET” 

Українська щоденна радіопрограма  
під дирекцією  П. М. Шустакевича. 

У 1955 р. відзначила 24 річний 
ювилей 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
011.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

491 



492 

1 2 3 4 5 6 7 8 

244.  США 23 березня 
1941 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“WJLB” 

Українська музична радіопрограма [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1941/Svoboda-1941-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с. 3]. 
[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1941/Svoboda-1941-
070.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

245.  Нью-Йорк 
(США 

Липень 
1951 р. 

Радіопрограма “Радіо Ситі” Особливого значення набирає 
виступ на чолі злучених хорів 

Української Православної Церкви 
св. Володимира в Ню Йорку звідки 
надавались (через радіо, коротко й 
довгою хвилею, українські співи 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
167.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

246.  Нью-Йорк 
(США) 

20 листопада 
1941 р. 
1945. 

“СУРМА” 
Радіоконцерт 

ЧТ 17.00 
Радіостанція 

“WBNX” 

Періодичні радіоконцерти. У 1943 р. 
програма відзначила 16-річчя в 

ефірі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1946/Svoboda-1946-
041.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3] 

247.  США 19 грудня 
1941 р. 

Радіоконцерт ПТ 18.30 
Радіостанція 

“WBYX 1430” 

Українська музика [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1941/Svoboda-1941-
293.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

248.  Нью-Йорк 
(США) 

26 березня 
1942 р. 

Радіоконцерт ЧТ 17.00 
Радіостанція 

“WNYC” 

Симфоні орхестри з 88 інструентів, 
під орудою звісного диригента, 

п.Євгена Плотникова. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1942/Svoboda-1942-
067.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

249.  Гамільтон 
(США) 

7 січня 
1946 р. 

Радіоконцерт ПН 21.00–22.00 
Радіостанція 

“CHML” 

Українська радіо програма (Коляди) 
на Різдво. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1946/Svoboda-1946-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

250.  Нью-Йорк 
(США) 

24 травня 
1942 р. 
1951 р. 

Радіопікнік НД 09.00–10.00 
Станція “WBNX 

1350” 

Перший радіо пікнік. Заходом 
української програми Петра 

Задорецького. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
189.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

251.  Чікаго 
(США) 

31 серпня 
1942 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“WENR” 

Як подає “Наролне Слово”, 
Володимир Желіхівський, що як 

“Ліон Волтерс” був два роки 
заповідачем на радіовій станції 

WWSW в Пітсбурзі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1942/Svoboda-1942-
187.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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252.  США 30 січня 
1943 р. 
28 січня 
1945 р. 

Рекламна 
радіопрограма 

СБ 11.00 
НД 21.15 

Радіостанція 
“WHOM 1480” 

Слухайте моє оголошення з 
музикою на Радіовій станції 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1943/Svoboda-1943-
018.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .3]. 

253.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

21 березня 
1943 р. 

Українский 
Продукційний 
Відділ Нюарк-

скої Філії 
А. Ч. Хреста. 
Радіоконцерт 

НД Радіоконцерт в підтримку 
Червоного Хреста. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1943/Svoboda-1943-
052.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

254.  Нью-Джерсі 
(США) 

1943 р. Сурма 
Радіопрограма 

Радіостанція 
“BAAT” 

“Сурма” на свою руку почав 
відновляти українські вистави опер 
та оперет при нагоді своїх велича-
вих радіо-балів, використовуючи 

побут визначних українських 
талантів в Америці 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1944/Svoboda-1944-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

255.  Нью-Йорк 
(США) 

2 січня 
1944 р. 

Радіоконцерт 15.00–16.30 
Радіостанція 

“WABC” 

“Різдвяна увертюра” з українських 
колядок і щедрівок 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1943/Svoboda-1943-
248.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

256.  Нью-Йорк 
(США) 

листопад 
1944 р. 

Радіопрограма  Більшовики у Ню Йорку відкрили 
аж дві радіопрограі одну чисто 

українськю мовою, а другу 
“карпатсько-українською”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1944/Svoboda-1944-
252.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

257.  Канада, 
США 

11 червня 
1944 р. 

Українська 
присвитерська 

Церква в 
Торонті 

Радіо Служба 
Божа 

НД 14.30 
(Торонтський час) 
11.30 (Ванкувер-

ський час 
Передаватиме спів 

радіостанція 
“CBL” 60 радіост. 

Українська присвитерська Церква в 
Торонті підготоволяє Богослужіння, 
що буде передано на більш ніж 60 

радіо станціях. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1944/Svoboda-1944-
104.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

258. Українська 
культурна 

Радіо-
Година 

Нью-Йорк 
(США) 

З 1944 р. 
1949 

згадка 

Релігійна 
організація 

“Василіянський 
Чин св. 

Йосафата” 

ЧТ 20.30–21.00 
Радіостанція 

“WWRL” 

ОО. Василіяни ведуть українську 
радіо програму в четвер від год. 

8.30–9.00 ввечорі зі станції 
“WWRL” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1949.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 52] 
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259.  НьюЙорк 
(США) 

28 січня 
1945 р. 

Рекламна 
Радіконцерт 

НД 21.00 
Радіостанція 

“WWRL 1600” 

Рекламан музична  
радіопрограма 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1945/Svoboda-1945-
019.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .4]. 

260. Radio-
biuleten 

Нінбург 
(Німеччина) 

З липня 
1945 р. 

Радіопрограма  Новини [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

261. Radio-
novyny 

Брауншвейг 
(Німеччина) 

З серпня 
1945 р. по 
жовтень 
1947 р. 

Радіопрограма  Щоденна радіопрграма. Створено 
приблизно 700 випусків. 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

262.  Європа 11 
листопада 

1945 р. 

 НД 15.00–15.30 
Радіостанція 

“KOFA” 

Українська пісня по радіо. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1945/Svoboda-1945-
229.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

263.  Пітсбург 
(США) 

листопад 
1946 р. 

Радіо Служба 
Божа 

08.15 
Радіостанція 

“WJAS” 

Український Хор при українській 
греко-кат. Церкві св. Юрія в Норт 
Сайд Підсбург співатиме під час 
Служби Божої в римо-кат. Церкві 
св. Патрика в День Подяки. Хором 

проводитиметься дирігент  
п. Іван Корбецький. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1946/Svoboda-1946-
230.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

264. Shchodenn
i radio-visti 

Шлайсхайм 
Мюнхен 

(Німеччина) 

1946 р. Радіопрограма   [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13736/file.pdf, с. 
104]. 

265. Shchodenn
i visti z 
radio, 
presy i 
taboru 

Аусбург 
(Німеччина) 

1946 р. Радіопрограма  Ukrainian 
Camp Somme-Kaserne 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13736/file.pdf, с. 
104]. 

266.  Фленсбург 
(Німеччина) 

1946 
згадка 

Радіопрограма  Автор Северин був членом 
Крайового Комітету Спілки 

Української Молоді 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1971.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 154] 

267. Радіові 
вісті 

Ріміні 
(Італія) 

1947 
згадка 

Радіопрограма  Військовий радіоприймач  
одержала редакція з німецької 

Головної Кватири таборів 
полонених в окрузі  

Ріміні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1984.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 43] 
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268.  Гамільтон 
(США) 

6 січня 
1947 р. 

Радіконцерт 21.00–22.00 
Радіостанція 

“CHML” 

Слухайте українскої радіо прогами 
Коляди на Різдво Святий Вечір  

на радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1946/Svoboda-1946-
255.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

269.  Сент-
Кетерінс 
(Канада) 

7 січня 
1947 р. 

Радіоконцерт 22.00–23.00 
Радіостанція 

“CKTB” 

Слухайте українскої радіо прогами 
Коляди на Різдво Святий Вечір на 

радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1946/Svoboda-1946-
255.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

270. Radio-visti Елендорф 
(Німеччина) 

Лютий-
березень 
1947 р. 

Радіопрограма щоденна Всього 24 випуски [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

271. Radio-
tekhnik 

Брауншвейг 
(Німеччина) 

З жовтня 
1947 р. по 

1949 р. 

Радіопрограма   [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

272.  США 10 травня 
1947 р. 

Ліга 
Американців 
Українського 
походження 
Радіоконцерт 

СБ 20.30 Довідуємося, що проєктована 
радіопередача концерту на цілій 

америкнаській радіостанційї  
“від побережжя до побережжя 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
108.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

273.  Париж 
Техас 

(США) 

2 липня 
1947 р. 

Радіоконцерт СР “Українська хорова Капеля” 
 ім. св. Володимира Вел. В Парижі, 
наспівала на грамофоні пластинки 

композиції, що з великим 
мистецьким успіхом були прийняті 

у паризькому Радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

274.  Дорбін 
(США) 

4 серпня 
1947 р. 

Радіоконцерт  Українська і чужинецька публика 
мала змогу почути скрипковий 
концерт у дорнбінським радіо  

панни Ірини Рибчук. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
212.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

275.  Мадрид 
(Іспанія) 

30 серпня 
1947 р. 
1955 

Радіоконцерт Радіо Насіонель Хор українських студентів,  
що студіюють на місцевому 

університету, співав сьогодні  
на концерті, організовану “Радіо 

Насіонель”. Концерт був 
трансмітований еспанськими 

радіовисильнями. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
210.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

495 



496 

1 2 3 4 5 6 7 8 

276. Українська 
Радіо ch 

Програма 

Мак-Кіспорт 
Пенсильванія 

(США) 
Пітсбург 
(США) 

14 грудня 
1947 р. 

Радіопрограма НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WMCK” 

Українська Радіо прогама пічнеться 
в неділю 14 грудня від год 2 до 2.30 

пополудні на радіо станції. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
288.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

277.  Нью-Йорк 
(США) 

Грудень 
1947 р. 

Радіопрограма  Докладніші інформації про саме 
Свято Української Культури в  

Ню Йорку будуть подані в пресі 
через радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1947/Svoboda-1947-
289.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

278.  США 5 січня 
1948 р. 

Радіоконцерт ПН 22.00 
Радіостанція 

“WFMJ” 

Церковний хор “Боян” під 
мистецькою управою п. А. Когута 

дав прегарний концерт українських 
різдвяних колядок. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1948/Svoboda-1948-
085.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

279.  Рим (Італія) 6 січня 
1948 р. 

Український 
допомоговий 

Комітет в 
Римі 

Радіоконцерт 

ВТ 18.30–19.00 
Короткі хвилі 

1987 і 3106 

Український допомоговий Комітет в 
Римі повідомляє, що під час 
українських Різдвяних Свят,  
дня 6-го січня Ватиканська 

радіовисильня передаватиме 
українські різдвяні колядки 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1948/Svoboda-1948-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

280.  Лондон 
(Великори-

танія) 

8 лютого 
1948 р. 

Радіоконцерт НД 13.30 
Радіовисильня 
“ВВС” середні 
хвилі 342 і 887. 

Хор бувших українських скитальців 
з Ріміні (Італія), що перебувабть 

тепер на праці в Британції, 
виступають на радіо в найближчу 

неділю 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1948/Svoboda-1948-
027.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

281. Українськ
а Радіо 

Програма 

Пітсбург 
(США) 

4 квітня 
1948 р. 

Радіопрограма НД 12.00–12.30 
Радіостанція 

“WPIT” 

Повідомляємо що радіо станції і час 
Української Радіо Програми 

пічнеться з днем 4 квітня 1948. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1948/Svoboda-1948-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

282.  Мадрид 
(Іспанія) 

25 грудня 
1948 р. 
6 січня  
1949 р. 

Радіоконцерт 19.30 
“Радіо Еспанья” 

Українське Студентське Товариство 
“Обнова” в Мадриді повідомляє,  

що хор цего товариства виступить  
з концертом кодядок в  

еспанському радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1948/Svoboda-1948-
303.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

283. Informatsii
nyi Radio-
Biuleten 

Хайденау 
(Німеччина) 

Березень-
травень 
1948 р. 

Радіопрограма Щоденна  [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 496 
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284. Radio-
biuleten 

Хайденау 
(Німеччина) 

Січень-
увітень 
1948 р. 

Радіопрограма Щоденна  [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

285. Radio-visti Мюнхен 
(Німеччина) 

1949 р. Радіопрограма   [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/13734/file.pdf, с. 
226]. 

286. Українська 
культурна 

радіо-
Година 

Нью-Йорк 
(США) 

1949 р. 
1990 р. 

Релігійна 
організація 

“Василіянський 
Чин св. 

Йосафата” 
Радіопрограма 

СБ 19.30–20.15 
Радіостанція 

“WWRL” 
У 1972 р ПТ 
19.00–20.00 

ОО. Василіяни ведуть українську 
радіо програму в четвер від 

год. 8.30–9.00 ввечорі зі станції 
W.W.R.L. З цеї станції веде 

проф. М. Чубатий. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1990/Svoboda-1990-
142.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

287. Українська 
радіо-

програма 

Пітсбург 
(США) 

1949 р. 
згадка 

Укр. правосл. 
автокефальна 

церква св. 
Володимира 

НД пополудні 
Радіостанція 

“WWRIT” 

Українська радіо-програма в неділі 
попол., зі стації “WWRIT”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1949.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 58] 

288.  Туніс 
(Туніс) 

1949 р. 
1950 р. 

Радіо Служба 
Божа 

 Нашими найбільшими успіхами 
були: Служба Божа й два вечорі 
пісні й танку в Тунісі, участь у 
“Святі Весни” в Дуґґа, наш спів  

для туніської радіостанції  
й вистави народного  

мистецтва. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 284]. 

289. Українська 
радіо-

програма 

Пітсбург 
(США) 

1950–
2014 рр. 

Радіопередача НД 13.00–13.45 
18.00–18.30 
Радіостанція 
“WPIT-730” 
Радіостанція 

“WPIT-FM 101,5” 

У 2000 р. програма відзначила  
50-річний ювилей. Незмінний 
ведучий – Михайло Комічак. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2007/Svoboda-2007-
37.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 14]. 

290. Українська 
радіо-

авдиція 

Нью-Йорк 
(США) 

1951 р. 
згадка 
1953 р. 
згадка 

Спонсороване 
українським 
магазином із 

продажу 
побутової 

техніки “Nasz 
Bazar” 

WLIB, 1190 Kc 
“Voice of Laberty” 

СБ 10.30 
Ведучий Петро 

Задорецький 

Слухайте українську радіо-авдицію 
в суботу о 10.30 рано, під проводом 

Петра Задорецького. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1951.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 157] 
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291. Українська 
радіого-

дина 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

1951–
1960 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“WADC” 

Українська радіопрограма. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1960/Svoboda-1960-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с 7]. 

292. Українська 
радіо-

програма 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

4 лютого 
1951 р. 

Радіопрограма НД 18.30–19.00 
Радіостанція 
“WSRS 1490” 

Українська Радіо програма, котру 
надавав пан Михайло Тарнава на 
Радіо Станції WSRS, перебирає в 
неділю 4 лютого Никола Арсеній 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
026.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

293.  Вінніпег 
(Канада) 

3 червня 
1951 р. 

Радіопрограма НД Комітет Укранців Канади почав 
днем 3-го червня передавати 

українську радіопрограму через 
радіостанцію в Вінніпегу 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
139.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

294. Українська 
щоденна 

радіо-
програма 

США З 10 
травня 

1951 р. – 
1961 р. 

Радіопрограма НД 19.00–20.00 
ЩОДЕННО 20.30 

ПТ, СБ 10.00 
Радіостанція 

“WHOM 1480” 
1961. 21.00 

Радіостанція 
“WBNX 1300” 

Програма п.Мельника, відомого зі 
своїх радіопрогра у цьому та інших 

містах Америки. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
145.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

295.  Бразилія 1951 р. 
згадка 

Радіопрограма Тижневі 
радіопересилання 

Від травня 1951 р. Конгресовий 
Секретаріят (Товариства 

Прихильників Української  
Культури – авт.) наладнує зв’язок  

з діячами бразилійського 
громадського світу,  
влаштовує тижневі 

радіопересилання і т. д. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 246] 

296.  Іспанія 20 квітня 
1951 р. –
1973 рр. 

Радіпрограми  На час його студентської активізації 
українська громада в Іспанії  
(1947–1960) склала хор та 
Організація українських 

націоналістів, організована на 
українському національному радіо 
мовою Іспанії, яка була передана  

в Україну. 

[http://en.migraciya.com.ua/news/ukrainian-
abroad/en-ukrainians-in-spain/]. 
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297.  Бразилія 16 травня 
1951 р 

Радіопрограма Радіостанція 
“Гваїрака” 

Українські радіопередачі в Бразилії 
перше в історіх пачалися 16-го 

травня з куритибської радіостанції 
“Гваїрака” на хвилі 560. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
160.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

298.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1951 р. Дитяча 
програма 

 У. Н. Союз вів у Шікаго ще одну 
окрему кампанію популярности на 

радіо, а союзови відділи були 
якийсь час спонсорами Нової 

Української Дитячої Радіопрограми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
138.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .5]. 

299.  Іспанія З 1951 р.  3 рази на тиждень 
з 1951 р. 

Щоденно з 1955 р. 

З 1951 в Еспанському Нац. Радіо є 
укр. радіопересилання, спочатку три 
рази на тиждень, а з 1955 – щоденно 

[http://www.horyzont.narod.ru/encyklopedia
2/en_2_espania.htm] 

300.  Ютика  
Нью-Йорк 

(США) 

1951 р. Радіопрограма СБ 19.30–20.00 
Радіостанція 

“WGAT 1310” 

Відділ УККомітетц з Ютики 
повідомляє, що радіостанція WIBX 
відмовилися передвати українські 

радіпрограми і тому ці радіопрограм-
ми передаватимуться кожної суботи 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
038.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

301.  Мадрид 
(Іспанія) 

З 20 квітня 
1951 р. 

Радіопрограма ВТ, ЧТ, СБ 
Еспанське 

Національне Радіо 
в Мадріді 

На коротких 
хвилях 32.04 м 

Останньою з чужомовних авдицій в 
Еспанському Радіо є якраз наша, але 
не тому, що про неї ми найпізніше 
подумали, а тому, що й тут, я к у 

кожному ділі, нас поборюють наші 
“сусіди”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 259–
260] 

302.  Мадрид 
(Іспанія) 

1951 р. 
згадка 

Радіопрограма ВТ 
Радіо Еспанського 
Університетського 
Синдикату (Радіо 

СЕУ) 

Раз у тиждень, у вівторок, 
користаємо також з Радіо 

Еспанського Університетського 
Синдикату (Радіо СЕУ), де у 

півгодинній програмі, у формі 
українсько-еспанського діялогу 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 260] 

303.  Каракас 
(Венесуела) 

Грудень 
1951 р. 

Радіопрограма  В Каракасі збудовано Український 
Народній Дім, де зосереджується 
вся політична і культурно-освітня 

праця українських поселенців. 
Народній дім дістав дозвіл від влади 

на українські радіоавдиції. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
295.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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304.  США 5 січня 
1952 р 

Радіоконцерт СБ 16.00–17.00 
Радіостанція 

“WNYK” 

В програмі концерту колядки та 
пісні. Крім того, в цій програмі 

виступить оперовий співак-баритон 
Осип Стецура та піяніст Росан 

Стецура. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

305. Святий 
вечір в 
Україні 

Північна 
Дакота 
(США) 

6,7,8,9 
січня 

1952 р. 

Радіоконцерт 6 січня 17.00–
18.00 

7,8,9 січня 15.00–
15.30 

Передаватимуть в днях 6-го січня 
від год 17.00–18.00 та в днях 7, 8 і  
9-го січня від год 15.00 до 15.30 
окремі авдиції “Святий вечір в 

Україні”, що їх зорганізували та 
якими керують о.Данило Савка і 
пров. Фредерик Сливинський з 

Белфілд, Н.Дакота 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

306.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

5 січня 
1952 р. 

Радіоконцерт СБ 11.00–11.30 
Радіостанція 

“WDWS” 

Різдвяна українська програма 
Школи Національних Танків 
В. Авраменка, під управою 
інс.Н.Арсенія відтанцюють 
укр. танці 1 трансляція на 

телебаченні 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22. с. 3]. 

307.  Клівленд 
Огайо 
(США) 

6 січня 
1952 р. 

Радіокгнцерт НД 16.00–16.15 
НД 17.00–17.30 

Радіостанція “WSRS” 

Виступ Хору Укр. Прав. Церковної 
Громади св. Володимира під 

управою диригентва проф Лаха. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22. с. 3]. 

308.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1952 р. Радіопрограма Будні 11.00; 17.00 
СБ 18.30 

Радіостанція 
“WCRW” 

Щоденні українська радіопрограма [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

309.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1952 р. Дитяча 
радіопрограма 

СБ 12.00 
Радіостанція 

“WCRW” 

Періодична дитяча українська 
щотижнева радіопрограма 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

310.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

1951–
1961 рр. 
1977 р. 
1978 р 

Радіопрограма СБ 08.00–09.00 
Радіостанція“WTE

L 860 АМ” 

Програму застував Володимир 
Блавацький. В 1953 р. він помер. 

Програму очолила його дочка 
Євдокія Дичко-Блавацька.  

До 1993 р. (40 років) вона створвала 
програми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
173.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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311.  Нью-Йорк 
(США) 

13 травня 
1951 р. 

Радіопрограма ПТ 19.00–20.00 
НД 07.00–08.00 

Радіостанція 
“WHOM 5000” 

Відчинена нова Українська 
Рдіопрограма; програма, на яку все 

українське Громадянсьво метрополії 
та околиць довго очікувало. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1951/Svoboda-1951-
107.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

312. Голос 
Канади 

Канада 1952 р. 
згадка 

Ліга 
Українських 
Католицьких 
Жінок Канади 
Радіопрограма 

 Жіноча українська радіопрограма [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 155]. 

313. Година 
Стейтового 
Коледжу в 
Віскансін 

Суперіор 
Вісконсін 

(США) 

27 лютого 
1952 р. 

Радіопрограма СР 14.00–14.30 
Радіостанція 

“BEBC” 

Проф. Василь Галич промовлятиме 
в радіо зі Стейтової Радієвої Сітки 
Станцій в Мадісон, Віскансин. Ця 

програама відбудеться і рямках 
авдицій “Година Стейтового 

Коледжу в Віскансін”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
046.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

314.  Рим (Італія) 1952 р. Радіопрограми “Радіо Рим” Передає постійно передачі 
українською мовою, черпаючи 
матеріяли головним чином з 

української европейської преси. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
191.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

315.  Іспанія 16 квітня 
1952 р. 

Радіоконцерт  В еспанському національному радіо 
виступив український квітнтет, 

зложений з членів  
мадрідського ТУСК “Обнова”  
та членів місцевого осередку 

СУМ’у. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
142.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

316.  Клівленд 
(США) 

11 травня 
1952 р.– 
1962 р. 

Радіопрограма НД 
Радіостанція 

“WDOK” 

Десятиліття радіопрограми д-ра 
Івана Гурка в Клівленді. 

Започаткував у компанії з 
п. Потічним. 

Стаття [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
099.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

317.  Сідней 
(Австралія) 

9 червня 
1952 р. 

Радіокнцерт  Виступила на радіо з українськими 
піснями відомим для сиднейських 
слухачів співачка Таїса Тарас. Між 

аріями з клясичної європейьсокї 
музики виділялался українська пісня 

“Ой казала мені мати”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
191.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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318.  Штутгарт 
(Намеччина) 

1952 р. Ресорт Преси  
й Пропаганди 

ВО  
Радіпромова 

Німецьке радіо 
Штутгарт 

В рамказ дискусійних зібрань Студії 
Проблем Східної Європи при 
німецькому радіо Штутгарт 

відбулась доповідь п. Г. Котовича 
на тему “Визвольна боротьба 

українців”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
191.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

319.  Нью-Йорк 
(США) 

26 жовтня 
1952 р. 

Радіомані-
фестація 

Радіостанція 
“АВС” 

Передала через свою сітку в цілій 
країні вістку про велику українську 

маніфестацію. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
288.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

320.  Канада Листопад 
1952 р. 

Радіпрограи 15–30 хв щодня  
у проміжку 

червень-листопад 
Українська Секція 
Інтернаціональног

о Відділу СБС 

Радіопересилання в Україну до 
півгодини дощенно. Від червня ц.р. 

почавши ті радіопересилання 
тривали тільки 15 мінут щодня. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
297.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

321.  Буфало 
Нью-Йорк 

(США) 

1952 р. Радіопрограма  Радіопрограма Юрія Лаврівського [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
102.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

322. Україн-
ський 
відділ 

Канадского 
Міжнарод-
ного радіо 

Канада 26 вересня 
2002 р. 

Радіопрограма  26 вересня 2002 р. – 50 річчя [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2002/Svoboda-2002-
45.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 12]. 

323.  Буфало 
Нью-Йорк 

(США) 

1952 р. 
1994 р. 

Радіопрограма ПН-ПТ 14.15–15.15 
СБ 14.00–15.00 

Радіостанція 
“WHLD & WHLD 

AM 1270” 

Радіопрограма Василя Шарвана 
(Ширвана) 

У 1994 р.– 43 роки в ефірі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
178.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

324.  США 6 січня 
1953 р. 

Радіоконцерт ВТ 20.30–21.00 
Радіостанція 

“WABE” 

Радіова програма різдвяних коляд [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

325.  США 7 січня 
1953 р. 

Радіоконцерт СР 13.30–14.00 
Радіостанція 

“WGPA” 

Радіова програма різдвяних коляд [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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326. 
 

 США 7 січня 
1953 р. 

Радіоконцерт СР 20.00–20.30 
Радіостанція 

“WKAP” 

Радіова програма різдвяних коляд [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

327.  США 6, 7 січня 
1953 р. 

Радіоконцерт ВТ, СР 16.00 
Радіостанція 

“WTEL” 

Слухаючи українські коляди, на 
хвилю перенеситесь думками до 

Рідного Краю 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

328.  Нью-Йорк, 
Бостон 
(США) 

6 січня 
1953 р. 

Радіоконцерт 17.00–17.30 
Радіостанція 

“WRUL” 

Релагайна програма передавана по 
усьому світі в Надвечір’я Різдва 

Христового. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1952/Svoboda-1952-
312.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

329. Година 
Україн-
ських 

Мелодій 
(Мельодій) 

Нью-Йорк, 
Нью-Джерсі , 
Філадельфія 

(США) 

1951–
2003 рр. 

 

Радіоконцерт 
1972. 

Телевізійно-
радієва 

програма 

У 1951 р. 22.00 
Радіостанція 

“WWRL 1600” 
У 1964 р.  

СБ 08.15–08.45 
НД 22.30–23.00 

НД 17.30 
30 вересня  
СБ 8–11.45 

Радіостанція 
“WEVD” 

У 1959 р. СБ 
У 1992. ПН 

Радіостанція 
“WINE FM 91,5 

New York” 

В суботу 25 січня нахвилях етеру 
рознеслась вістка, що п.Роман 

Маринович, який протяго 12 років 
тому був керівником українського 
радіомовлення виїжджає з Нью-

Йорку до Вишантону й тому 
рішився передати програму, що 

відбувається на радіостанції “WEVD 
1330” та 97,9FM під управу д-ра 
Сидора Чарторійського відомого 
видавця та власника української 
книгарні “Говерла” в Ню йорку. 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
239.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

330. Українська 
година. 

Маланчин 
вечір 

Маямі 
(США) 

6 січня 
11 січня 
1953 р. 

Український 
Цетральний 

Комітет, 
Український 
Громадськй 

Клюб 
Радіоконцерт 

ВТ 18.30 
НД 09.00 

Радіостанція 
“WMIE” 

Вечір з різноманітною та цікавою 
програмою, яку виготовляв інженер 

Василь Рижевський. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
034.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

331.  Нова 
Зеландія 

1953 р. Радіоконцерт Українські пісні з 
платівок 

В 1953 р. вдалося нам осягнути, що 
місцева радіостанція передавала 

напередодні нашого Різдва 
українські пісні з платівок,  

у виконанні Капелі Бандуристів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 292]. 
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332.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

25 січня 
1953 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
Бісмарк 

Надано українську аудицію, яку 
трансмітовано на інші радіоостанції 
як Мінок, Джеймс. Фови, Дікенмон, 
охоплюючи цілу північну Дакоту. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
064.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

333.  Мартін Сіті 
(Монтана), 

Монт Клеменс 
(Мічиган), 

Детройт 
(США) 

29 березня 
1953 р. 

Радіопрограма НД 13.30–14.00 
Радіостанція 

“WSDC 1590” 

Шевченківський концерт [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

334.  Рим (Італія) 7 серпня 
1953 р. 

Радіопромова  Олена Лотоцька виступила в Римі 
на радіо, звернувшись до сестер-
українок поза залізною завісою 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
164.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

335.  Нью-Джерсі 
(США) 

22 серпня 
1953 р. 

CDE-CEV 
Радіопрограма 

СБ 19.00–19.30 
Радіостанція 

“WSOU” 
South Orange  

89,5 FM 

Оголошення про програму [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
178.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .4]. 

336.  Буфало  
Нью-Йорк 

(США) 

1 листопада 
1953 р. 

Заходами і 
фондави 

місцевого  
Т-ва Сприяння 

УКРаді 

НД 16.00–17.00 
Радіостація 
“WWOL” 

Урохомлення що-недільних 
українських радіо-передач. Цю 
радіропередачу названо іменем 

Симона Петлюри. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
252.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

337.  Ютика  
Нью-Йорк 

(США) 

22 січня 
1953 р. 

Радіовиступ  Ще 22 січня при радіопередачі 
роз’яснювали американському 

населенню значення й історію дня 
Незалежности України. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
034.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

338.  Ніагара  
Фоллс  
(США) 

5 квітня 
1953 р. 

Радіопрограма НД 
Радіостанція 
“WJJL 1440” 

Укранська Національна 
Радіопрограма в Нейегара Фоллс під 

керування Богдана Пожарнюка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1953/Svoboda-1953-
078.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

339. Українська 
щоденна 
радіопро-

грама  
в Ню Йорку

Нью-Йорк 
(США) 

1954 р. 
згадка 

Радіопрограма Щоденна Українська щоденна радіопрограма 
в Ню Йорку. Петро Мельник. 

керівник” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 371]. 
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340.  Міннеаполіс 
(США) 

Січень 
1954 р. 

Осередок 
СУМА ім. Івана 

Мазепи 
Радіопрограма 

 Різдвяна радіопрограма. Завданням 
цієї програми було поінформувати 

слухачів про відносини, в яких живе 
сьогодні український нарід 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
029.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

341.  Монреаль 
(Канада) 

19 серпня 
1954 р. 

Мгр. Орищук 
Радіопрограма 

ЧТ 20.00–20.30 
Радіостанція 

“COMC” 

Радіовдиції на новозорганізованій 
французькій станції 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
168.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

342.  Ютика  
Нью-Йорк 

(США) 

1954 р. 
згадка 

Радіопрограма  “Українська Бесіда” в Ютиці 
спромоглася стати спонсором 

української радіоавдиції, на якій 
відзначається історичні дати, 

шириться правда про Україну. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 353]. 

343.  Сідней 
(Австралія) 

1954 р. Евхаристичний 
Конгрес 

Католиків 
Радіопрограма 

Трансляція 
служби Божої 

В Сіднеї Евхаристичний Конгрес 
Католиків з дуже великим успіхом. 

З цього приводу був визначений 
один храм всім неавстралійським 

католикам, в тому й українцям 
греко-католикам, для Служби 

Божої. Службу цю перередавали по 
радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1954.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 275]. 

344.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

1954 Радіопрограма НД 07.30–08.00 
Радіостанція 

“WTEL” 

Щонедільні програми 
англійською 07.00–07.30 
українською 07.30–08.00 

для дітей 08.00–08.15 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
097.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

345.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

1954 р. Радіопрограма НД 09.00–09.30 
Радіостанція 

“WTEL” 

Щонедільні програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

346.  Потсвіль 
Пенсильванія 

(США) 

1954 р. Радіопрограма НД09.00–09.30 
Радіостанція 

“WPPA” 

Щонедільні програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

347.  Сиракузи 
Нью-Йорк 

(США) 

1954 р. Радіопрограма НД 12.30 
Радіостанція 

“WAGE” 

Очолював україномовну секцію 
радіопередач св. П. Іван Пиндус 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

505 



506 

1 2 3 4 5 6 7 8 

348.  Брістол 
(США) 

1954 р. Радіопрограма НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WBIS” 

Щонедільні програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

349.  Пітсбург 
Пенсильванія 

(США) 

1954 р. Радіопрограма НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WPIT” 

Щонедільні програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

350.  Потсвіль 
Пенсильванія 

(США) 

1954 р. Радіопрограма НД 12.30–13.00 
Радіостанція 

“WPPA” 

Щонедільні програми [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1954/Svoboda-1954-
023.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

351.  Ріо-де-
Жанейро, 

Белу-
Оризонті,  

Сан-Паулу, 
Порту-Алегрі 

(Бразилія) 

22 січня 
1955 р. 

Радіопрограма Діярос Асосіядос Роковини Незалежности України 
відзначили на радіо в  

Ріо де Женейро, Бельо Орізонте, 
СанПавльо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
030.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

352.  Ріо-де-
Жанейро 
(Бразилія) 

22 січня 
1955 р.  до 

1970. 

Радіопрограма Радіо Насіональ Короткий коментар про День 
Неалежности України і згадку про 

виступ посла д-ра Фірмана 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
030.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

353. Українська 
радіого-
дина з 

Куритиби 

Куритиба 
(Бразилія) 

17 січня 
1955 р. 

Т-во 
Прихильників 
Української 
Культури 

Радіопрограма 

 Окрему програму, присвячену 
Січневим Роковинам передала 

Українська радіогодина  
з Куритиби 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
030.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

354. Україн-
ський  
голос 

Ріо-де-
Жанейро 
Бразилія 

1955 р. Українське 
Бюро Опіки  

над 
Емігрантами  

під 
протекторатом 

Й. Е. Кардинама 
Дон Жеймс де 
Баррос Камара 
Радіопрограма 

ВТ 15.00–15.30 
Радіо Жорнад да 

Бразіл 

Передається на довгих та коротких 
хвилях. До цієї програми виходять 

коментарі в мовах португальській та 
українській, а також українські пісні 

і музика. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
206.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 
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355. Голос 
України 

Ріо-де-
Жанейро 
Бразилія 

1955 р. Українське Бюро 
Опіки над 

Емігрантами під 
протекторатом 
Й.Е. Кардинама 
Дон Жеймс де 
Баррос Камара 
Радіопрограма 

ПТ 18.30–18.45 
Радіо Рокета 

Пінта 

Передається на довгих та коротких 
хвилях через офіційну 

видіовисильню префектури  
Ріо-де-Жанейро. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
206.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

356.  Ріо-де-
Жанейро 
Бразилія 

28 червня 
1955 р. 

Радіопрограма 1-2 рази в місяць 
Радіо Тамойо 

Радіо пересилання “Вільної Європи” 
поділене серед ісі нації – членів 
Бразилійського Центру Вільної 

Європи. З того поділу для українців 
припадає одно або двоє пересилань 

в місяць. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
206.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

357.  Лондон 
(Велико-
британія) 

3 квітня 
1955 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“ВВС” 

Награли цілу службу Божу для 
передачі ВВС з Лондону, а у 

Страстному Тижні співали релігійні 
наспіви великого посту. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
088.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

358. Коляда Амстердам 
(Голандія) 

1955 р. Радіопрограма  Українська Радіопрограма “Коляда”. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
094.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

359. Українська 
Спортова 
Програма 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1955 р. 
1977 р. 

Радіопрограма СБ 14.30–15.00 
Радіостанція 

“WOPA” 

Щотижнева Українська спортова 
радіопередача під кермуванням 
відомовго спортсмена Романа 

Дубляниці. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1955/Svoboda-1955-
181.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

360.  Трентон 
Нью-Джерсі 

(США) 

6 грудня 
1955 

перша 
програма 

р. – 
3 березня 

1957 р. 

Радіопрограма НД 09.00–09.30 хв 
Радіостанція 

“WTNJ” 

Українську радіопрограму ведуть у 
Іван та Ніна Самокішини. 

До 3 березня 1957 р. вийшло 
48 програм 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
049.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

361. Українська 
радіо 

година 

Лемінгтон 
Онтаріо 
(США) 

15 січня 
1956 р. 

Радіопрограма 10.45–11.00 
Радіоастанція 

“CJSP” 

Можна слухати в Дитройті, 
Віндзорі, Сарнії, Лондоні 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
007.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 
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362. Мистецка 
радіо-

програма 

Бовало 
(США) 

1956 р. 
1972 р. 

Допомогова 
секція при 

відділі УККВ 
Радіопрограма 

НД 08.00–09.45 
Радіостанція 

“BBOL” 

Ведучі Ірена і Юрій Лаврівські. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
020.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с 6]. 

363. Великі 
Осінні 

Вечорниці 

Трентон 
Нью-Джерсі 

(США) 

29 вересня 
1956 р. 

Радіоконцерт 20.00 Під час вечорниць виступлть: 
артистка українських сцен п-ні Інна 

Кононів і п. Степан Шилкевич 
(баритон) 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
186.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7]. 

364.  НьюЙорк 
(США) 

29 грудня 
1956 р. 

Радіоконцерт СБ 18.00 
Радіостанція 

“WNYC” 

Хор “Думка” при співучасті 
скрипаля проф. Р. Придаткевича 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1956/Svoboda-1956-
249.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с 7]. 

365.  Брентфорд 
Лондон 
(Англія) 

6 січян 
1956–
1976 р. 

Радіопрограми Радіостанція 
“СКРС” 

Напротязі двадцяти літ, завжди в 
надвечір’я українського різдва – 

Брентфортд й околиця має гнагоду 
слухати української радіопрограми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
048.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

366.  НьюЙорк 
(США) 

6 січня 
1957 

Українська 
фарма “АРКА” 
Радіоконцерт 

20.00 
Радіостанція 
“АВС 770” 

Англомовний виступ про українські 
різдвяні зіичаї, будуть передані 
колядки у виконанні сучасних 

українських хорів 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

367.  Нікіспорт, 
Пітсбург 

Пенсильвані
я (США) 

6 січня 
1957 р. 

Радіоконцерт 60 хв. Тривала ( з перервою) одну годину. 
Старі й нові імігранти подавали свої 

святочні побажання 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
011.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

368.  Пітсбург 
(США) 

7 січня 
1957 р. 
1971 р. 

Радіоконцерт 
Спецпроект 

НД 18.30 
Радіостанція 

“WPIT” 

Ведучий інд. Михайло Комічак. Що 
будо замітне й цінне в тій програмі це 

коротка передача вечірні і нічних 
відправ із “Великого Повечір’я”  
із трьох українських парафай: 

Питсбург – Південь (парох 
о.М. Хіщак) Кембридж (парох 

о. М. Федорович) та Мікізаракс (парох 
о. Андрій Двораківський) 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
011.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

369.  Біверс Фолс 
Пітсбург 
(США) 

7 січня 
1957 р. 
1971 р. 

Радіоконцерт 30 хв 
Радіостанція 
Біверс Фолс 

Заходами о. М. Федоровича в 
Кембридж, в англійській мові,  

з відповідними коментарями для  
неукраїнського слухача, заладжений 

п. Комічаком із Мікізракс 
радіоконцерт 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
011.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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370. Карпатська 
Культурна 

Година 

НьюЙорк 
(США) 

12 жовтня 
1957 р. 

Радіопрограма СБ 08.00 
Радіостанція 

“WEVD” 

В рамках авдиції Карпатської 
Культурної години. Ведучий д-р 
Василь Верені. Гості з Європи 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
196.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

371.  Північна 
Дакота 
(США) 

Жовтень 
1957 р. 

3 радіопрограми Три радіостанції Через три радіостанції два рази в 
році відбуваються українські 

радіопрограми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
208.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

372.  Буенос 
Айрес 

(Аргентина) 

18 грудня 
1957 р. 

Радіопрограма Аргентниське 
державне радіо 

В загальній серії радіоавдицій 
“Великі співаки кінця минулого 

століття” присвятило майже годину 
українській співачці Соломії 

Крушельницькій. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1957/Svoboda-1957-
250.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

373.  Великобрит
анія 

Вересень 
1958 р. 

Радіоконцерт 30–35 хв Англійське радіо запрошує Євгенію 
Зарицьку співати україські твори, 

класичну музику. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1958/Svoboda-1958-
173.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7]. 

374.  Іспанія Жовтень 
1958 р. 

Радіопрограма Іспанське 
раціональне радіо 

Відбудося інтерв’ю в Еспанському 
національному радіо з двома 

нашими бандуристами, а також 
виступ перед телебаченням. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1958/Svoboda-1958-
210.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

375.  Ріверсайд 
Калфіонія 

(США) 

1958 р. Радіостанція K-ACE (“Ас”) Ведучий Роман Ліпак – перший 
українець на еміграції, який 1958 р 

здобув свою власну радіостанцію на 
10 акрах землі, де затруднює 12 осіб. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1964/Svoboda-1964-
220.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

376. Українська 
вечірня 
трибуна 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1959 р. – 
14 жовтня 

2002 р 

Український 
Конгресовий 

Комітет 
Америки 

Радіопрограма 

ПН 20.00–21.00 
Радіостанція 

“WOJO FM 105” 

У 1959 году в Чикаго почала 
виходити радіопрограма 

“Українська вечірня трибуна”. Зараз 
нею опікується Український 

Конгресовий Комітет Америки. 

[http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/
Gileya/2012_58/Gileya58/P25_doc.pdf]. 

377. Голос 
правди 

Нью-Йорк 
(США) 

Вересень 
1959 

Церква  
Громад Божих  

Релігійна 
радіопрограма 

ПН 17.45 
СР, ПТ, НД 19.30 

НД 11.00 
Радіостанція 

“WEVD” 

Спонсор – Перша українська Церква 
Громад Божих 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
172.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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378.  Уругвай Жовтень 
1959 р. 

Українська 
Центральна 

Репрезентація 
при допомозі 

Спілки 
Українських 

Купців і 
промисловців 
Радіопрограма 

ПТ 21.00 
Радіостанція 

“Колонія” 

Для українських громад в 
Аргентині, Уругваю і Парагваю 
улаштовано ряду українських 

радіопередач присвячених 
відмічанню 250-тих роковин 

Гетьмана Івана Мазепи. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
196.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

379.  Уругвай Жовтень 
1959 р. 

 Радіостанція 
“Ексцельзіор” 

Ведучий М. Данилишин [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
196.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

380. “Пісня 
України” 

Канада 
(Торонто, 
Гамільтон, 

Сент-Кетерінс, 
Грімсбі, Бері-

Онтаріо) 

1959 р. 
2004 р. 

Радіопрограма “CHWO” 1250M 
СБ 16.30–17.30 
НД 16.00–17.00 

У 1977 р.  
ПН–ПТ 18.30 
СБ–НД 16.30 

Виступають визначні українські 
мистці, науковці, журналісти, 

обговорюються актуальні події з 
українського життя. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2004/Svoboda-2004-
10.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 11]. 

381.  Аиргентина 22 січня 
1959 р. 

Радіопрограма  Голова УЦР виголосив в 
радіовисильні “Кольонія” промову 
до українців Аргентини, Уругваю і 
Парагваю. Досі в нас було досить 

багато радіоавдицій, але це вперше 
пролунала в них українська мова на 
політичні теми. Дальші радіоавдиції 

відбуваються в двох мовах – 
українській і іспанській. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
077.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

382. Голос 
України 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

З 1949 р.– 
1993 р. 

Приватна 
програма 

С. Самбір-
ського 

СБ Радіогодина д-ра Степана 
Самбірського. 

1 раз на тиждень передає програми 
для дітей. 

З 1949 р.– 1993 р. програму вели 
подружжя С. та Л. Самбірських. 

З 1993 р. ведучі програми подружжя 
М. та М. Климчаків 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
013.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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383.  Міннеаполіс 
(США) 

12 лютого 
1959 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“VWDG” 

Неперіодична Гостина голови 
УНРади І. П. Багряного у 

Міннеаполісі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1959/Svoboda-1959-
060.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

384.  Лемінгтон 
Онтаріо 
(США) 

7 січня 
8 січня 
1960 р. 

Радіоконцерт 7 січня 16.30–17.00 
8 січня 10.30–11.00 

Радіостанція 
 “CIST” 

Українські колядки під час окремої 
різдвяної програми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1960/Svoboda-1960-
250.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

385.  Сиракуза 
(Італія) 

1960 р. Радіопрограма  Місцева українська радіопередача 
вже тиждень перед тим подала 

відповідну програму з доповіддю 
про Тиждень Поневолених Націй. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1960/Svoboda-1960-
146.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с 3]. 

386.  США 22 січня 
1961 р. 

Радіовиступ 15.00– 15.30 Радіодоповідь англійською мовою 
проголосив О.П.Огірко, 

українською п.С.Малюта. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
067.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

387.  Уругвай, 20 січня 
1961 р. 

Радіопрограма ПТ 
Радіовисильня 

“Кольонія” 

Покриття Уругвай, Парагвай, 
Аргентина Передано послання 

проф. Є.Онацького, голови Головної 
Ради УЦР, в українській мові. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
026.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

388.  Ля Плята 
(Аргентина) 

25 жовтня 
1961 р. 
1968 

припинили 

Радіопрограма Тижневі 
півгодини 

Радіовисильня 
“Антартіда” 

Спеціальна програма в радіовиильні 
“Антартіда” в расках студентського 

місця в Аргентині 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
193.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

389.  Буенос-
Айрес 

(Аргентина) 

1961 р. Кцпці 
іпромисловці 

Радіопрограма 

Радіовисильня 
“Національна” 
Радіовисильня 
“Провінційна” 
Радіовисильня 

“Кольонія” 

Розгорнуто інформативно-
культурну акцію з допомогою трьо 
раліовисилань – “Національної” в 

Буенос-Айрес, “Провінційної”  
в Ля Пляті та “Кольонія” в Уругваю 

з відділом в Буенос-Айрес. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
193.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
 

390.  Північна 
ДакотаСША 

22 січня 
1961 р. 

Радіпропро-
мови 

30 хв. 
Радіостанції 

“KFYR” 
Радіостанції 

“KDIX” 
Радіостанції 

“KLMP” 

Не маючи можности зимовою 
порою зібратися в однім з наших 
осередків, ми відзначуємося їх за 

допомогою радія і телевізій 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1961/Svoboda-1961-
063.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 
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391. Радіопрог-
рама 

Визволь-
ного 

Фронту 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

1962 р. Радіопрограма  Про неї дізнаємося із перепису 
жертодавців/благодійників 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
017.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

392.  Ютика  
Нью-Йорк 

(США) 

7 січня 
1962 р. 

58 відділ УНС 
при  

українськіій 
православній 

парафії св. 
Апп. Петра й 

Павла в Ютиці 
Радіопрограма 

14.00 
Радіостанція 
ВРУН Ютика 

Хоч новий Настоятель прийшов кілька 
тижнів перед Різдвом Христовим, 

проте вже зумів вистаратись 
півгодини часу для організованої ним 
спеціяльної Різдвяної радіопрограми, 

яка складатиметься з Різдвяного 
пастирського Слова (проповіді) 

англійською та українською мовами. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, 3]. 

393.  Йоханес 
Таун Огайо 

(США) 

7 січня 
1962 р. 

Радіоконцерт НД 16.30 Йоганставнська українська громада 
може почванитися, що перший раз в 

історії міста на Українське 
Рождество Христове ст. ст. на 

головній телевізії виступав хор 
української православної церкви 

с. Апп. Петра і Павла з концертом 
коляд під диригентурою копозитора 

прот. О. Івана Заяцяє. Програма 
транслювалася на радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
016.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

394.  Амстердам 
(Голандія) 

11 лютого 
1962 р. 

Відділ УККА 
Радіоповідом-

лення 

 Стараннями голови Відділу УККА 
та сенйора нотара Василя Чучмана 

мейор міста Френу Мартусело 
проголосив 22 січня Проклямацію 

про День Української Державности, 
що була поміщена в місцевій пресі, 

передана через місцеву 
радіостанцію. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
037.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

395.  Нью-Йорк 
(США) 

1 липня 
1962 р. 

Радіоконцерт 17.30 
Радіостанція 
“Радіо Ситі 
Стейшен” 

В Нюйоркськім радіо виступить 
скрипаль Ігор Швець 15-літній 

учень відомого митця проф.  
Яра Мегасюка. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1962/Svoboda-1962-
125.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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396.  Детройт 
(США) 

25 серпня 
1962 р. 

Радіопрограма 1 рік 30 хв. 
Далі 14.00–15.00 

Радіостанція 
“WJLB” 

“Вислухаєте українську католицьку 
радіогодину…” Шестиліття  

українського радіомовлення в 
Дітройті) о. Василіяни. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
164.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

397. Українськ
ий Час 

Монреаль 
(Канада) 

1973 р. 
1990 р. 

Радіопрограма СБ 13.00–14.00 Єдина українська радіопередача у 
Монреалі (у 1974 р.) існує 11 рік. 
Ініціатор і організатор протягом  

4-х рр: Іван Опарик 

1973. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

398.  Відень 
(Австрія) 

20 січня 
1963 р. 

Радіо Служба 
Божа 

НД 10.00–11.20 
Австрійське 

державне Радіо 

Радіо передавало українсько-
католицьку Службу Божу просто з 
церкви св. ВМЧ Варвари у Відні. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
062.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

399.  Енкарнасіон 
(Парагвай) 

Квітень 
1963 р. 

Радіопрограма ПН 12.45 
Радіо Енкарнасіон, 

довгі, короткі 
хвилі 

Авдиції веде голова Т-ва “Просвіта” 
Степан Худик і в їх програмі 

подають оголошення українські 
купці, промисловці і рільники. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
116.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

400.  США 11 липня 
1963 р. 

Радіоінтерв’ю ЧТ 23.00 
Радіостанція 

“WCAM” 

Інтерв’ю з представниками 
Комітету ТПН 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
130.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

401.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

15 липня 
1963 р. 

Радіоінтерв’ю ПН 13.00–14.00 
Радіостанція 

“WCAU” 

В рамках програми Ед Гарвея – 
“Ток оф Філядельфія” – інтерв’ю з 

д-ром Л. Добрянським. Ця програма 
має пів мільйона слухачів 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
130.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

402.  Твін Сіті 
(Мінесота) 

14 жовтня 
1963 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“WDGY” 

Радіостанція подала про голод, на 
підставі одердавних матеріалів від 

УККА. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
229.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

403.  Нью-Йорк 
(США) 

3 листопада 
1963 р. 

Радіоконцерт 20.30 У програмі концерту твори 
аргентинських, західньоєвропей-

ськиих і в другій частині головним 
чином українських композиторів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
239.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

404.  Нью-Йорк 
(США) 

9 грудня 
1963 р. 

Українсько-
Американське 
Студентське 

Товариство при 
Фордгамському 

Університеті 

ПН 22.00–22.30 
Радіостанція 90.7 

Півгодинна програма охоплюватиме 
інтервю з Юрієм Волошиним, 
українську музику, як також 

рефератування деяких актуальних 
українських справ. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
230.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

405.  США 14 грудня 
1963 р. 

Радіоконцерт 60 хв. 
Радіостанція 

“WRPI” 

Дві одногодинні радіо-програми 
через студентське радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
031.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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406.  США 25 грудня 
1963 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“WHAZ” 

Темою радіо-передачі були 
українські колядки і щедрівки 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1963/Svoboda-1963-
031.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

407. Українські 
мелодії 

Ютика  
Нью-Йорк 

(США) 

1963 р. 
1977 р. 

Радіопрограма СБ 16.30–17.00 
З 1973 12.00–13.00 
1977 р. НД 12.00–

13.00 
Радіостанція 

“WILI” 

У 1973 р. програма відзначала  
10-річчя . Програму зорганізував 

тодішній студент “гайскулу”  
Євген Готман із Геркісеру. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
049.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

408.  Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

1964 р. 
1994 р. 

Крижанівські. 
Концкретні 
підприємці, 

купці на заклик 
УККА 

Радіопрограма 

СБ 19.00 
Радіостанція 

“WHEC 1460” 

Лунає наше рідне слово, чарівна 
українска пісня і музика Ми маємо 

доброго заповідача і редактора 
Р. Чорнобіля, який веде 

радіоавдиції, як професійна сила. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1964/Svoboda-1964-
212.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
 

409.  Рим (Італія) Листопад 
1964 р. 

Радіопрограма Італійська урядова 
радіова станція 

Передала в Україну інтервю  
із Високопреосвященним 
Митрополитом Амврозієм 

Сенишиним, який тоді пребував  
на Вселенському соборі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1964/Svoboda-1964-
220.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

410. Вільна 
Україна 

США 1964 р. 
1965 р. 

Радіопрограма  У 1965 р. помер ведучий програми 
О.Микола Куницький, він 
виголошував доповіді в 

радіопередачах “Вільна Україна”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
195.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

411. Українська 
радіопере-
дача відділу 

УККА 

Рочестер 
Нью-Йорк 

(США) 

16 січня 
22 січня 
23 січня  
1965 р. 

Радіопрограма ПТ 22 січня День Незалежности і 
соборости Української держави. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

412.  Північна 
Дакота 
(США) 

24 січня 
1965 р. 

Радіо служба 
божа 

НД 
Радіостанція 

“КВОМ” 

Того ж дня КВОМ надавала нашу 
співану Службу Божу, а після обіду 
і вечором надано пів-годинну радіо-

авдицію присвячену 47-им 
Роковинам Незалежности України 

через три найбільші радіостанції, які 
чути в цілім стетйті й околиці. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 
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413.  Іспанія 1 червня 
1965 р. 

Радіопрограми 17.00–18.00 на 
коротній хвилі 

31,20 метра 
06.30–07.30 на 

хвилях 42,23 матр, 
48,84 метр і  
30,93 метр 

13.00–14.00 на 
хвилях 48, 90 мет. 

Еспанське 
Національне 

Радіо. 

З 1 червня 1965 р. були збільшені  
з 15-ти хвилинної передачі на 

одногодинні, із пізнішим подвійним 
поторенням. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
156.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

414. Голос 
рідного 

краю 

Вінніпег 
(Канада) 

1965 р. Централь 
Українських 
Католиків та 
радіоавдиції 
Юніверсал 

Радіо 
Радіопрограма 

НД 
Юніверсал Радіо 

 [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
216.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

415. Спогад 
України 

Вінніпег 
(Канада) 

6 листопада 
1965 р. 

Централь 
Українських 
Католиків та 
радіоавдиції 
Юніверсал 

Радіо 
Радіопрограма 

СБ 21.00–21.30 
Радіостанція 

“СФАМ 1290” 

Українські пісні та інформаційні 
оголошення. Радіопрограмою керує 

знаний диригент Хорів УНО Вол 
Климків з дружиною Марією 

Климків. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
216.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

416.  Китай 1965 р. Радіозвернення  Китайці звертаються тепер через 
радіо до совєтських вояків 

української національности, що 
відбувають службу на Далекому 

Сході. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1965/Svoboda-1965-
070.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 
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417. Гомін 
України 

Нью-Йорк 
(США) 

6 січня 
1966 р. 
1993 р. 

Радіопрограма ПТ 21.00–22.00 
Радіостанція 

“WEVD 1330” AM 
та 97,9 FM СБ 

08.15–08.45 

Спеціяльна святочна програма з 
нагоди українського свят-Вечора  

й Різдвяних Свят 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
234.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22,с. 1]. 

418.  Відень 
(Австрія) 

23 січня 
1966 р. 

Радіо Служба 
Божа 

10.00 На закінчення тижня була передача 
Служба Божа через віденьське 

радіо. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
017.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .4]. 

419.  США 10 лютого 
1966 р. 

Радіопрограма 21.30–22.00 
Радіостанція 

“WKCR-FM 89.9” 
при Cjlumbia 

College 

Радіопрограма присвячена 
старинному українському 

інструментові кобзі. Кілька пісень 
на кобзі виконає наш відомий 

кобзар Павло Конопленко-
Запорожець. 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
027.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1]. 

420.  Відень 
(Австрія) 

18–23 
січня 

1966 р. 

Радіо Служба 
Божа 

 Про факт передавання української 
католицької Служби Божої по радіо 

було повідомлено у всіх 
австрійських центральних газетах  

в оголошеннях програм  
радіо-передач. 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
027.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1]. 

421.  Чікаго 
(США) 

1966 р. Філія ОДУМ в 
Чикаго Іллінойс 

(США). 
Спонсор: 

Українська 
Кредитова 

Кооператива 
“Самопоміч” 

 

Радіо “WOPA” 
3-тя субота місяця 

19.00 
 

В ефірі струнна оркестра, струнний 
ансамбль, ансамбль бандуристів, 

співочі ансамблі, дуети та ін. 
Ведучий Василь Ващук 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/14139/file.pdf, с. 5]. 

422.  Кордоба 
(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма ПН 15.30–16.00 
Радіовисильня 

“Л.У.7” 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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423. Голос 
України 

Аргентина 1966 р. 
1968 р. 

Радіопрограма ВТ 19.30–20.00 
Радіостанція 

“Л.Т.13” 
Радіо Сплєгндід 

Біено-Айрес 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

424.  Чако 
(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма СР 16.45–17.00 
Радіостанція 

“Л.Т.17” 
СР 21.00–21.30 

Радіостанція 
“Л.Т.16” 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

425.  Буенос-
Айрес  

(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма СР 21.00–21.30 
Радіостанція 

“Л.Р.9-Антартіда 
(252 І.м.) 

 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

426.  Чако 
(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма СБ 13.35–13.50 
Радіостанція 

“Л.Т.16 Сплєндід” 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

427.  Буенос-
Айрес 

(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма СБ 17.00–17.30 
Радіостанція 
“Л.РА. 870” 

Програми цих радіопередач скла-
даються з музико-вокальних точок, 
торговельних оголошень та звідом-
лень про життя українських громад 
в еспінській та українській мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

428.  Місіонес 
(Аргентина) 

1966 р. Радіопрограма СБ 17.45–18.10 
Радіостанція “Л.Т. 

13 – Сплєндід” 

Програми цих радіопередач 
складаються з музико-вокальних 

точок, торговельних оголошень та 
звідомлень про життя українських 
громад в еспінській та українській 

мовах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
149.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

517 



518 

1 2 3 4 5 6 7 8 

429.  Но́ви-Сад 
(Сербія,  
у ті роки 

Югославія) 

1966 р. 
1971 р. 

Радіопрограма 
Радіоконцерт 

Радіо Баня Лука Рубрики: наша хроніка, культурна 
рубрика, молодь і події, курси 

української мови та інші матеріяли 
й актуальності з культурного життя 

нашого населення. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1970.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 152] 

430.  США Березеня–
квітня 
1966 р. 

Протестантські 
радіопересилан

ня 

Європейська 
радіостанція 

Як подає “Євагнелецький ранок” з 
березня-квітня 1966 р. українські 

баптисти в Північній Америці 
створили спільний комітет, котрий 
має зайнятися радіопрограмами на 

Україну. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
084.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

431.  Олбан 
(США) 

24 грудня 
1966 р. 

Радіопрограма 20.00–21.00 
Радіостанція 
“ВОКО 1460” 

В навечеря Христового Різдва 
радіостанція надаватиме українську 

Різдвяну Програму заходом 
організації Українського 

Визвольного Фронту: ООЧСУ і 
Ю.Сума у Вотервліт-Коговз-Трой. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
239.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

432.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

З 24 на 
25 грудня 

1966 р. 

Радіо Служба 
Божа 

00.00–01.00 
Радіостанція 
“WJRZ-97” 

Мешканці фарм та всі, що не 
зможуть бути приявними в церкві 
зможуть вислухати цілу лірутнію  

з радіо 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1966/Svoboda-1966-
235.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с .1]. 
 

433. Пісні 
України 

Вінніпег 
(Канада) 

до 16 
квітня 
1967 р. 
1989 р. 

Радіопрограма 1 раз на тиждень Радіопередача, що її вів співак-
баритон ярослав Щур кол. Вояк 

Української Дивізії припинила своє 
існування: не знайшлось у Вінніпегу 

досить спонсорів, щоб заплатити 
43 доляри за кожну одну програму 

разі на тиждень. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-
006.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

434.  Відень 
(Австрія) 

30 квітня 
1967 р. 

Радіоконцерт Віденьске радіо Наспівану хором при церкві 
св. Варвари, що им диригує 
композитор А.Гнатишин. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1967/Svoboda-1967-
062.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

435.  Німеччина 1 липня 
1967 р. 

Радіопрограма 15.30 
Радіостанція 
“Bayerisher 
Rundfunk” 

Німецьке радіо про Григора Крука. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1967/Svoboda-1967-
154.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 518 
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436.  Бісмарк 
Північна 
Дакота 
(США) 

21 січня 
1968 р. 

Голова філії 
УККА 

НД 30 хв 
Радіостанція 

“КФУР-Бісмарк” 
Радіостанція 

“КЛПМ–Мінот” 
Радіостанція 

“КДІХ-Дікінсок” 
Радіостанція 

“КСЩВ–
Джеймстовн” 

День незалежності України. 
Цьогорічну спеціяльну святочну 
програму виготовив д-р Антін 

Жуковський. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
053.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

437. Українська 
Великодня 

Радіого-
дина 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

14 квітня 
21 квітня 
1968 р. 

Радіопрограма 14 квітня НД 
14.00 

21 квітня 15.45–
16.45 

Радіостанція 
“Станція Народів” 

Українська Великодня Радіогодина. 
Радіопрограма слідуватиме 

безпосередньо після Звіту про гру  
у футбол в Лос Анжелес. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

438.  Нью-Йорк 
(США) 

20 квітня 
1968 р. 

Радіопрограма СБ 09.00 
Радіостанція 
“WHBI-FM” 

Святкові привіти від кол.  
Віце-президента Р. Ніксона у тому 

чивлі в програмі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

439.  Нью-Йорк 
(США) 

20 травня 
1968 р. 

Радіоконцерт Радіостанція 
“ВВС” 

Концерт молодії піяністки 
Христини Пертівської з Канади  

в Карнегі Холл. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
098.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

440.  Еленвіль, 
Поукіпзі 
(США) 

20 квітня 
21 квітня 
1968 р. 

Радіо Служба 
Божа 

20 квітня 10.30 
Радіостанція 

“WEOK” 
21 квітня 14.00 

Радіостанція 
“WELV” 

Оголошення про проведення 
програм. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

441.  Нью-Йорк 
(США) 

14 липня 
1968 р. 

Радіоконцерт НД 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WNYK-FM 93,9” 

Радіоконцерт молодї нашої піаніст-
ки Марти Чапельської. В програмі 
вперше в Америці будуть виконані 

композиції Ревуцького. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
131.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

442.  США 21 вересня 
1968 р. 

Радіопромова  У другу річницю смерти сл. П. 
проф. Володимира Радзикевича 

осередок вшанував пам’ять цього 
видатного українського науковцчя й 

письменника окремою святочною 
радіопередачею. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
234.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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443. Діялог з 
модерною 
Людиною 

США 26 жотня– 
2 листопада 

1968 р. 

Телефоно-
передача 

7 разів на тиждень “Діялог з модерною людиною” – це 
коментар релігійного характерку 

про події наших днів. Чому діялог? 
Бо Ви зможете зразу відповідати, 

коли тільки бажаєте. Це 
телефонопередачаю 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
200.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

444. Хвилиа 
Сумівця 

Парма 
Огайо 
(США) 

1968 р. Осередок 
СУМА ім. 

Т. Шевченка 
Радіопрограма 

1 раз на міс. Українська радіогодина 
Вильзвольного Фронту. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
234.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

445.  Руський 
Крстур 
(Сербія) 

1968 р. Радіопрограма Кожного дня 
підготовляють 

передачу більше 
ніж 30 хв 

Незабаром до м. Новий Сад переїде 
“редакція радіо Новий Сад”. 
Представник “Нашого слова” 

повідомив про відвідини радіо-
редакції, що нею керує С. Секач 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

446.  Торонто 
(Канада) 

1968 р. Рада 
Українських 

Євагнгельських 
Церков в  
Канаді 

Радіопрограма 

Радіостанція 
“СВС” 

Різдвяна радіо-передача на Україну 
Пастор Рекун-Панько завершив 

молитву за Рідний Край. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1968/Svoboda-1968-
003.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

447. Голос 
надії 

Нью-Джерсі 
(США) 

1969 
згадка 

Радіопрограма  Спонсорована Українською 
громадою Адвентистів сьомого Дня 

в Ню Йорку. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1969.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 305] 

448.  Нью-Йорк 
(США) 

6 січня 
10 січня 
1969 р. 

Радіопрограма 20.30–21.30 
Радіостанція 
“WEVD 97,9” 

Українська різдвяна радіопередача, 
що має добру традицію сред своїх і 

чужинців, які живуть та самі 
вимагають від радіостанції 

радіопередач. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
236.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

449.  Торонто 
(Канада) 

2 березня 
1969 р. 

Радіоконцерт НД 
Радіостанція 

“СБС” 

Виступ відомого кобзаря в Канаді, 
сташини Армії Симона Петлюри, 
автора книжки з історії кобзи та 

бандури Павла Конопленка-
Заапорожця. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
043.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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450. Голос 
Євангелії 

на Україну 

США З 1965 р. 
1989 р. 

Радіопрограма  Радіоблаговістя “Голос Євангелії  
на Україну” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
236.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

451.  Нью-Йорк 
(США) 

1969 
згадка 

Український 
Народний 

Союз 

Неперіодичний 
радіоконцерт 

Понад тисячу гостей зібрались у 
великій іншій залі з естрадою,  

на якій була розташована 
радіоапаратура: радікоментатор  

із місцевої радіостанції  
передав того дня 7-годинну 

програму “на живо”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1970.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 211] 

452.  Монреаль 
(США) 

21 вересня 
1969 р. 

Радіоконцерт Канадійське радіо 
в Монреалі 

Український симфонічний твір на 
радіо. Виконала відерська 

радіоркестра. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

453.  Парана 
Прудентопіл
ь (Бразилія) 

1969 р. Радіо Служба 
Божа 

НД Дві релігійні католицькі 
радіопрограми. Щонеділі 

богослужіння. Друга релігійна 
програма українською мовою. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
205.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

454.  Ньюарк 
Нью-Джерсі 

(США) 

25 грудня 
1969 р. 

Радіо Служба 
Божа 

01.00–02.15 
Радіостанція 

“WJRZ” 

Передавати з рамени українскої 
католицької парафії св Івана 

Хрестителя в Нюарку українське 
Різдвяне Богослужіння. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
235.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

455.  Ватикан 29 грудня 
1969 р. 

Радіопрограми, 
Радіо Служби 

Божі 

29 грудня НД 
17.00– 18.15 

ПН-СБ 18.00. 

Українською Секцією керує 
духовник Української Папської 
полегії в Римі о. Родіон Голова-
цький, ЧСВВ, з яким постійно 
співпрацюють четверо отців. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1969/Svoboda-1969-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

456.  Едмонтон 
(Канада) 

3 до 
7 січня 
1970 р. 

Радіопрограма  Французька радіостанція передала 
кілька програм, присвячених 

українському Різдву. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
008.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

457.  Балтимор, 
Меріленд 

(США) 

1970 р. Радіопрограма НД 12.15 
Радіостанція 

“WBMD AM 75 
MEG” 

Релігійні російські і українські 
радіопрограми А. Коренчук. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
230.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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458.  Нью-Йорк 
(США) 

25 квітня 
1970 р. 

Радіопрограма СБ 
Радіостанція 
“WHBI-FM” 
Радіостанція 

“WSBS-AM 1240” 

Радіопроекти в рамках програми 
“Години українських мелодій” 

під керміництвом п. Романа 
Мариновича з Вашингтона. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
071.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

459.  США 26 квітня 
1970 р. 

Радіопрограма НД 23.00 
Радіостанція 

“WGTS-FM 91.9” 

На Воскресіння Христове буде у 
Вашингтоні передана святкова 

радіопрограма 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
071.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

460.  Кембрідж 
(США) 

1 травня 
1970 р. 

Радіоконцерт 13.00–17.00 
Радіостанція 

“WHRB Гарвард 
радіо Брокестінг 
Кор. 95,3 ФМ” 

Студентське радіо при Гарварді 
передаватиме український концерт 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
073.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

461.  Нью-Йорк 
(США) 

11 жовтня 
1970 р. 

Радіоконцерт СБ 
Радіостанція 

“WNCN 104.3 
FM” 

Цілодобова музична радіостанція. 
В ранковому ефірі третю симфонію 
Бориса Ляторинського виконував 

майже цілої години, Київський 
Симфонічний оркестр під 

керівництвом самого  
композитора. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
012.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

462. Вільна 
Україна 

Буено-Айрес 
(Аргентина) 

1970 р. Радіопрограма ПТ  [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
055.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

463. Музика і 
культура 
України 

Буено-
Айрес 

(Аргентина) 

1970 р. Радіопрограма Державна 
радіостанція 

До великодніх святкувань такі 
радіогодини підготовляють святкові 

програми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
055.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

464. Голос 
України – 
козацькі 

землі 

Буено-
Айрес 

(Аргентина) 

1970 р. Радіопрограма 45 хв. 
Радіовисильня 

“Спліндід” 

Українські радіогодини є в 
місцевостях Чако, Кордобі, Обері  

та Невкан. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1970/Svoboda-1970-
055.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

465.  Трентон 
Нью-Джерсі 

(США) 

7 січня 
1971 р. 

Радіопрограма ЧТ 12.00–12.30 
Радіостанція 

“BAAT” 

Українська різдвяна радіопередача  
з Трентону 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1971/Svoboda-1971-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

466. Українська 
програма 

Вінніпег 
(Канада) 

1970-ті Радіопрограма Радіостанція 
“CKTC” 

 [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/16240/file.pdf, с. 64]. 522 
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467.  Едмонтон 
(Канада) 

1970-ті Радіопрограма Радіостанція 
“CKER” 

 [http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/16240/file.pdf, с. 64]. 

468.  Відень 
(Австрія) 

17 січня 
1971 р. 

Радіо Служба 
Божа 

10.00 
Радіовисильня 

ОРФ 

Перша програма австрійської 
державної радіовисильні ОРФ. 

Співає службу Божу із української 
католицької церкви св. ВМ Варвари 
у Відні. Співає церковний хор під 

керівництвом проф. Грашина 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1971/Svoboda-1971-
017.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7]. 

469. Голос 
Мирян 

Філадельфія 
Пенсильвані

я (США) 

11 липня 
1971 р. 
1988 р. 

Оплачують 
деякі 

підприємці та 
поодинокі 

пгромадяни-
прихильники 

Т-ва. 
Радіопрограма 

НД 12.05 
Радіостанція 
“WPEN FM” 

З 1972 НД 17.30 
Радіостанція 

“WBF-FM 103.9” 

Радіопрограму вестиме відділ  
Т-ва за патрярхальний устрій 

Української католицької Церкви. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1971/Svoboda-1971-
128.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

470. Прометей Торонто 
(Канада) 

1972 р. 
2009 р. 

Радіопрограма Щоденна 
Радіостанція 

“CHIN FM-101” 
Радіостанція 

“CHIN AM-1540” 

В Торонто діє дві щоденні 
українські авдиції “Пісня України”  
і “Прометей”, а раз у тиждень або 

принагідно мають свої радіові 
пересилання: церкви св. Покрови  

і св. Йосафата, Пласт, СУМ,  
ОДУМ 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-
020.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

471. Студент-
ський 
Голос 

США 1972 р. Український 
Студентсткий 

клюб при 
Торонтському 
Університеті 
Радіостанція 

“ЧІН” 

СБ 12.30–13.00 
 

Програму проводить студент 
Ярослав Фізичко. Кожна програма 

добре підібрана та присвячена 
актуальним подіям, з виступом 

молодих людей, які займають до тих 
справ своє становище. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-
014.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

472.  Каліфорнія 
(США) 

15 лютого 
1972 р. 

Радіопрограма 1 р/міс. Кож 
третій ВТ 

Радіостанція 
“KQED-FM Radio 

88.5” 

Програми можна почути в містах. 
Ведучий Тарас Лукач 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-
042.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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473. Україн-
ська 

година 

Гарфорд, 
Конектикут 

(США) 

1972 р. Радіопрограма СБ 10.30–11.30 
Радіостанція 
“WRYM 840” 

Новострворена радіопрограма 
“Українська година” охоплює 

чотири стейтиє 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1972/Svoboda-1972-
043.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7]. 

474. Молода 
Україна 

Канада 
(Торонто) 

1973 р. Головна Рада 
Коша Старших 

виховників 
ОДУМу в 

Канаді (ОДУМ 
– Об’єднання 

Демократичної 
Української 

Молоді 
(ОДУМ) – 
українська 
молодіжна 
громадська 

організація у 
США і Канаді. 
Рік заснування 

– 1950 р.). 

У 1973 р. “Chin 
Radio” АМ1540  
СБ 11.30–12.00 
У 1974 р. “Chin 

Radio” АМ1540  
СБ 09.30–10.00 
У 1975 р. “Chin 
Radio” 101 FM.  
СБ 18.00–18.30 
У 1976 р. “Chin 

Radio” АМ1540  
СБ 09.30–10.00 

“Різдвяну передачу ОДУМу 
слухайте у понеділом 6 січня 1975 р. 

о 7-й год. вечора з радіостанції 
CHIN на хвилях 101”. 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/16665/file.pdf, с.7]. 

475.  Лос-
Анджелес 

(США) 

21 січня 
1973 р. 

Радіопрограми НД 19.00 
Радіостанція 
“КМАХ-ФМ 

107.1” 

Лос Анджелес вітає українську 
радіопрограму. Радіопрограму 

відкрив її керівник і диктор о.Юрій 
Поченюк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
030.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

476. Недільні 
дзвони 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

8 лютого 
1973 р. 
1978 р. 

Радіопрограма 1973. ЧТ 
1978. ВТ 20.30 
Радіостанція 

“WSBC AM 1240” 

Радіопрограма з промовою 
заступника голови Б-ва св. Андрея, 

старшого брата Василя Маркуся  
та з багатою мистецькою 

програмою. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
048.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

477. Гомін 
України 

Детройт 
(США) 

З 13 
березня 
1973 р. 
1993 р. 

Радіопрограма  Керівникові радіопрогарами 
Кирилові Цепенді, всім 

співпрацівникам, спорсорам  
і жертодавцям щиро гратулюємо  

і біжіємо це кращих успіхів  
та майбутнє. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1993/Svoboda-1993-
138.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 
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478.  Нью-Хейвен 
Конкетикут 

(США) 

31 березня 
1973 р. 

Радіопрограма СБ 10.30–11.45 
Радіостанція 
“WRYM 840” 

Розпочинаються радіопередачі про 
Український Народний Союз. 
Програму провадить п. Ричард 

Керрі 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
060.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

479. Вістка 
Євангелії 

Ірвінгтон, 
Нью-Джерсі 

(США) 

14 жовтня 
1973 р. 

Українська 
аптистська 

Церква 
Ірвінгтону 
Релігійна 

радіопрограма 

НД 15.45–16.25 
Радіостанція 
“WAWZ-AM 

1380” 

Релігійна. Оголошення про 
програму. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
006.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 
[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
188.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

480.  США 20 
листопада 

1973 р. 

Радіопрограма ПН 20.30–21.00 Радіопередача централі українців 
католиків, під проводом 

Р. Осташевського, була присвячена 
вшануванні 40-річчя УНО. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1973/Svoboda-1973-
019.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7]. 

481. Україн-
ський 

світогляд 

Мейплвул 
Міннесота 

(США) 

1974 Радіопрограма Кожн 1 ЧТ 21.50 
Сімен 1974 2ВТ (8 

січня) 
Радіостанція 
“WSOU 89.5” 

Щомісячник. Регулярна місячна 
радіопередача 8 січня присвячена 

Різдву. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

482. Мелодії по 
всьому 

світі 

Нью-Йорк 
(США) 

22 квітня 
1974 р. 

Радіоконцерт Радіостанція “Ню 
Йорк Таймс” 

У програмі “Мелодії по всьому 
світі” передала українські пісні 

стараннями членки СУА Калини 
Чічки-Андрієнко. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
101.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

483. Україн-
ський 
голос 

Нью-Йорк, 
Пенсильванія, 

Конектикут 
(США) 

25 травня 
1974 р. 

Радіопрограма СБ 16.00–16.30 
Радіостанція 

“ВГБІ 105.9 ФМ” 

З приємним голосом і чіткою 
вимовою, д-р Валентина Калиник, 

як керівник радіо-передачі.  
Подала зміст програми. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
101.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

484.  Еленвіль  
Нью-Йорк  

(США) 

11 серпня 
1974 р. 

Осередок 
СУМА  

в Нью-Йорку 
Радіопрогрма 

 В рамках тритижневого 
вишкільного табору СУМА 

таборовики також вестимуть 
радіопрограму. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-
143.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

485. Дзвін 
Пам’яти 

Прага  
(Чехія) 

1975 р. Радіопрограма “Радіо Свобода” Василь Шулькевич приготовив 
серію передаваних щоденно в 

Україну радіомовлень про 
українських політичних в’язнів  
в Совєтському Союзі. Серія цих 

радіомовлень проходила під 
заголовком: “Дзвін Пам’яти”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1976.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 207] 

525 



526 

1 2 3 4 5 6 7 8 

486.  Південна 
Австралія 

Березень 
1975 р. 

Радіопрограма 30 хв. Перша півгодинна програма у 
березні 1975 р. була присвячена 
роковинам Т.Шевченка. Після 
другої успішної радіопрограми 

покликано радіокомітет. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104 – с. 697]. 

487.  Бразилія, 
Чилі, 

Аргентина 

1975 р. Радіопрограма 1р./тижд. При нагоді довідалися, що чиліське 
радіо передає різноманітні авдиції. 

Після нашої розмови, тепер кожного 
тижня можна буде пересилати й 
українську наговорену стрічку. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1975/Svoboda-1975-
029.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

488.  Канада 4 травня 
1975 р. 

Радіопрограма Українська Секція 
Каналської 
Радіомовної 
Корпорації 

Передало в Україну слово 
Александра Солженіцина, що ним 
він з нагоди Великодня привітав 

канадськийх українців. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1975/Svoboda-1975-
095.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

489.  Мельбурн 
(Австралія) 

29 травня 
1975 р. 

Радіопрограма ЧТ 20.30 
Радіочтанція 

“3ZZ” 

У 1975 р. в Мельборні почала 
працювати державна радіостанція 
“3ZZ”. Її керівництво запросило 

участи українців. Так постали перші 
радіопересилання в Мельборні 

українською мовою. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104. с. 332]. 

490.  Вікторі 
(Австралія) 

Липень 
1975 р. 

Радіопрограма  У липні 1975 р. перший раз у  
Вікторії передавалася українська 

радіопроrрама. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104. с. 247]. 

491.  Уіллимантик 
Конектикут 

(США) 

23 
листопада 

1975 р. 

Український 
Народний  

Дім у Уілли-
мантику Радіо 
Служба Божа 

09.00 У Церкві Пречисної діви Марії, 
о.парох. Андрій Назаревич 

відслужив службу Божу було мило 
послухати пісні, котрі присвячено 

цьому святу. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1975/Svoboda-1975-
239.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

492.  Австралія 6 січня 
1976 р. 

Радіопрограма  Отримання дозволу на першу 
радіопрограму під час наших 

Різдвяних свят і на щотижневу 
українську радіогодину. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104. с. 386]. 

493.  Сідней 
(Австралія) 

7 січня 
1976 р. 

Радіопрограма Радіостанція “2EA 
SBS” 

Перша програма різдвяна редакції 
М. Свідерського. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 694]. 
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494.  Перт 
(Австралія) 

З 18 
жовтня 
1976 р. 

Радіопрограма 1 год./тижд. 
Радіостанція 

“6NR” 

Диктором була Софія Матіяш, 
працівниця Міністерства 

шкільництва. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 699]. 

495. Благо-
вісник 

Канада 
(Торонто) 

1976 р. Українська 
православна 

церква (східна 
єпархія) в 
Торонто 

СБ 17.30–
18.30“Chin Radio” 

101 FM 

Завваги, побажання і пожертви 
пересилайте на адресу 

[http://diasporiana.org.ua/wp-
content/uploads/books/16753/file.pdf, с. 4] 

496.  Монреаль 
(Канада) 

Лютий 
1976 р. 

Радіопрограма  Святочну промову виголосив Роман 
Рахменний-Олійник з Монтреалю, 

відомий публіцист, добрий 
промовець, голова українського 

відділу міжнародної радіопередачі 
“Радіо Канада”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1976/Svoboda-1976-
051.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

497.  Відень 
(Австрія) 

2 травня 
1976 р. 

Радіо  
Служба  

Божа 

Австрайське 
державне радіо 

ОРФ 

З огляду на те, що спікер о. Лео 
Вальнер свої вияснення давав у 
вільних від співу хвилинах, спів 

хору з послітами під диригуванням 
проф. Адрія Гнатишина вийшов  

ще кращий. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1976/Svoboda-1976-
181.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

498. Христос 
між нами 

США 1976 р. УКЦ у 
Філадельфії 

Радіопрограма 

 Директор радіопрограми УКЦеркви 
у Філядельфії о. шамб Р. Москаль 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1976/Svoboda-1976-
104.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

499.  Вашингтон 
(США) 

6 червня 
1976 р. 

Радіопрограма НД 13.00–13.30. 
Радіостанція 
“WGTS 91,9” 

Першу радіопередама нової 
української радієвої програми. 

Основні заходи в цій справі робив 
окремий радіокомітет в складі якого 

є Степан Процик, Петро Матула  
і Степан Максимюк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1976/Svoboda-1976-
102.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1] 

500. Україн-
ська 

радіогодна 

Бостон 
(США) 

1977 р. Радіопрограма НД 17.30–18.30 
Радіостанція 
“WUNR 1600 

Brookline” 

Керівники Іван Мазкр і Степан 
Сідлярчук. Диктори Роман 

Дашковець, Леся Струж, Анна 
Ронюк, Орися Станчак, Анна баран, 

Лариса Діяк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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501. Програма 
ОУВФ 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

1977 р. 
1996 р. 

Радіопрограма ПН,СР,ПТ,НД 
14.00–15.00 
Радіостанція 
“WHEM-FM” 

Керівник Степан Зорій. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

502. Радіо-
програма 
Визволь-

ного 
Фронту 

Дженкентовн 
Філадельфія 

(США) 

1977 р. 
1978 р. 

Радіопрограма НД 10.00–11.00 
Радіостанція 

“WIBF-FM 104-
FM” 

Керівник – д-р Богдан Сілецький. 
Диктор панна Паліна Влянюк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

503. Українські 
мелодії 

Чікаго 
(США) 

1977 р. Радіопрограма СБ 20.00–20.45 
Радіостанція 

“WSBC” 

Керівник – Василь Іващук. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

504. Програма 
Самбір-
ських 

Чікаго 
(США) 

1977 р. Радіопрограма ПН 20.00–21.00 
Радіостанція 

“WEDS” 

Керівник – п.Люся Самбірська [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

505. Програма 
Правос-
лавної 

Катедри 
св. Воло-
димира 

Чікаго 
(США) 

1977 р. Радіопрограма СБ 14.00–14.30 
Радіостанція 

“WOPA” 

Керівник – п. Микола Козюба [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

506. Програма 
католи-

цької 
парохії св. 
Володи-
мира і 
Ольги 

“едільні 
Дзвони 

Чікаго 
(США) 

1977 р. Радіопрограма ЧТ 21.00–22.00 
Радіостанція 

“WOJO FM 105” 

Керівник – о Маріян Бутринський [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

507. Радіопрог
рама Марії 

Ганусей 

Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

1977 р. Радіопрограма СБ 10.00–11.00 
Радіостанція 

“WTEL 860 АМ” 

Керівник – Марія Ганусей [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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508. Україн-
ська 

Радіо-
програма 

Ютика 
(США) 

1977 р. 
1999 р. 

Радіопрограма СБ 12.15–13.15 
Радіостанція 
“WIBX 950” 

Керівник – М.Готман 
Дикторка – п. Катерина Готман 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

509. Душа 
України 

Детройт 
(США) 

1977 р. Радіопрограма ПН 12.00 
Радіостанція 

“WJLB-WMZK 98 
FM” 

Анастасія Волкер [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

510. Пісня 
України 

Таюнга 
Каліфорнія 

(США) 

1977 р. 
1993 р. 

Радіопрограма НД 16.00–16.30 
Радіостанція 

“KTUM 1460-AM” 

Керівник – Марійка і Святополк 
Шумські 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-
112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

511.  Австралія 3 січня 
1978 р. 
1979 р. 

Радіопрограма ВТ 11.00–12.00 
Радіостанція 

“3ЕА” 
З 19 березня 1979 р. 

ПН 12.00–13.00, 
СБ 21.05–22.05 

Радіостанція 
“3ЕА” 

5 грудня влада країни дала дозвіл на 
відновлення українських передач. 
Україномовні передачі почалися 

3 січня 1978 р. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 250–251]. 

512.  Ньюкастл 
(Австралія) 

31 березня 
1978 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“2NUR-FM” 

Ньюкастельського 
університету 

“Доброго здовров’я, шановні 
слухачі!” – цими словами почалася 
перша українська програма. Обрали 
радіокомітет з 16-ти членів. Першим 

головою було обрано Миколу 
Соломка. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 696]. 

513. Ukrainian 
Program 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

1979 р. 
згадка 
1981 р. 
згадка 

Радіопрограма “1240 АМ” 
ПН-ПТ 19.00–

20.00 
ПТ 20.30 
СБ 20.00 

Директор: Марія Чичула. “Ви чули у 
Чичули радіогодина, котру повинен 
слухати доросий та дитина? Перша і 

поодинока денна українська 
радіогодина у Чікаго!”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1979.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 250 

514.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

2 січня 
1981 р. 

Частина 
коштів СУК 

“Провидіння” 
Радіопрограма 

СБ 23.30–00.00 
Радіостанція 

“Пірс 
Комюнікейшинс 

Радіо” 

Митрополія УКЦ в ЗСА підписала 
одрорічний контрант з 

радіостнцією. Керівник – Владика 
Роберт Москаль. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1981/Svoboda-1981-
247.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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515. Україн-
ське 

різдво на 
радіо 

Вашингтон 
(США) 

2 січня 
7 січня 
1981 р. 

Радіоконцерт 2 січня СБ 09.00 
7 січня ЧТ 21.30 

Радіостанція 
“WHBI-FM 105,9” 

Привітання пересилає Роман 
Маринович з родиною – керівник 

години Українських мелодій 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1981/Svoboda-1981-
247.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

516. Рідні 
Акорди 

Нью-Йорк 
(США) 

22 листопад
а 1981 р. 
1984 р. 

Радіопрограма НД 17.30 
Радіостанція 

“WPOW-1330” AM 

Українська радіопередама  
з Ню Йорку кожної неділі 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1981/Svoboda-1981-
220.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

517.  Мейплвул 
Міннесота 

(США) 

9 січня 
1983 р. 

Радіо Служба 
Божа 

НД 12.05 
Радіостанція 

“WSOU 89,5 FM 

Ця програма, що передається вже 
десятий рік, призначена в основно-
му для хворих і старших людей, які 
в цей час не можуть самі прийти до 
церкви, щоб і вони мали можливість 
вистухати Різдвяну Службу Божу. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1982/Svoboda-1982-
248.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

518. Україн-
ське 

Радіобла-
говістя 

Нью-Джерсі 
(США) 

1983 р. 
згадка 

Українська 
Церква 

П’ятидесятни-
цької Повної 

Євангелії 

“WAEZ-AM 1380” 
НД 15.45 

“Українське Радіблоаговійстя” 
щонеділі, о год. 3.45 по полудні  
з радіостанції WAEZ-AM 1380 

кілогерців на Ваших 
радіоприймачах. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1983.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.  

519. Голос 
Євангелії 
в Україну 

Канада 1983 р. 
згадка 

Всеукраїнське 
Євангельсько-
Баптистське 

Братство 
(ВЄвББ) 

4 рази на тиждень За дирекцією пастора 
О. Р. Гарбузюка з численною 

участю радіоблаговісників надає 
щотижня чотири програми на 

коротких хвилях, вкриваючи весь  
Евро-азійський континент. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1983.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22,с.161]. 

520.  Мельбурн 
(Австралія) 

1984 р. 
згадка 

Етнічні 
радіопрограми 

спонзорує і 
оплачує уряд 

Австралії 

 “Давніми приятелями, завжди 
активними на громадській ниві, 

сьогодні – керівниками української 
радіопрограми в Мельборні, 

подружжям Галею і Дмитром 
Пироговими”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1984.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 139]. 

521. Українські 
радіопере-

силання 

Сідней 
(Австралія) 

1984 р. 
згадка 

Етнічні 
радіопрограми 

спонзорує і 
оплачує уряд 

Австралії 

 Сіднею, цього найбільшого 
метрополісу Австралії, де нас 

зустріли наші старі друзі, відомі 
громадські діячі Галя і Микола 
Свідерські. Обоє сьогодні, крім 
громадських обов’язків, ведуть 
українські радіопересилання. 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1984.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 147]. 
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522.  Керхонксон-
Глен Спей, 
Нью-Йорк 

(США) 

22 січня 
1984 р. 

Радіопрограма Радіостанція 
“ВіДЛСі-Порт 

Джервіс” 

Святкова академія відбулася 
22 січня, в залі української 

католицької церкви Пресвятої 
Трійці після Богослужіння. 
Академію попердила вранці 

українська радіоавдиція з. Директор 
якої Ярослав Гавер. 

 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1984/Svoboda-1984-
027.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

523. З нами  
Бог 

Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

4 лютого 
1984 р. 

Вірні УК 
ЦерквиРелігій

на 
радіопрограма 

НД 09.00–09.30 Складається із Святої Євангелії, 
Божого слова, релігійної музики і 

новинок що їх підготовляє редактор 
“Шляху” і “Америки” Мстислав 

Дольницький який також начитує їх 
спільно з дружиною Тамарою 

Дольницькою. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1984/Svoboda-1984-
035.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

524. Голос 
україн-
ської 

діяспори 

Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

Грудень 
1984 р. 
1985 р. 
1988 р. 

Релігійне 
Товариство 
Українців 

католиків у 
ЗСА 

11.00 Програми складаються коментарі  
і нариси з ділянки мистецтва, 

літератури, проблематики й історії 
Української Церкви, української 
музики, як також новини з життя 

українців на поселеннях. 
 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1984/Svoboda-1984-
245.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

525. Україн-
ське 

радіото-
вариство 
“Дніпро” 

Брізбен 
(Австралія) 

1985 р. Радіопрограма 1985 р. 45 хв/тижд 
Радіостанція 

“4EB” 
1990 три  

45 хв/тижд.,  
1 60-хв/тижд 

В програмі українська музика, огляд 
подій в Україні, записаний з 

висилень “Радіо Свобода” та “Радіо 
Київ”, розповіді на культурні, 

зокрема фольклорні теми. До цінця 
1990 р. відбулося біля 1000 

радіогодин. 
 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 700-701]. 

526.  Лонсестон 
(Австралія) 

9 березня 
1986 р. 

Радіопрограма 30 хв. Зміст: українські пісні і музика, 
короткі пояснення про музику, так і 

про виконавців і композиторів. 
Виготовляє і фінансує Ірина Скіра. 

 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 701]. 
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527. Єванге-
лійська 

програма 
на Україну 

Португалія 1986 р. 
згадка 

Євангелійська 
програма 

“ІБРА РАДІО” 
ПН о 20.00 
СБ о 21.30 

“ІБРА РАДІО” з Португалії і 
Мальти передає Євангеліські 
програми на Україну на 31 м. 

і 49 м. – 250.000 ват. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1986.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 246]. 

528. Єванге-
лійська 

програма 
на Україну 

Мальта 1986 р. 
згадка 

Євангелійська 
програма 

“ІБРА РАДІО” 
ВТ о 21.00 

Ведучий пастор 
Іван Зінчик 

“ІБРА РАДІО” з Португалії і 
Мальти передає Євангеліські 
програми на Україну на 31 м. 

і 49 м. – 250.000 ват. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
1986.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 246]. 

529.  Австралія 1986 р. Радіо рецензія Радіостанція 
“АВС” 

Д-р Л.Лаврінський виготовив 
п’ятихвилинну рецензію книги 
Роберта Конквеста про голод в 
Україні, яку передала державна 

радіостанція АВС 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 266]. 

530.  Австралія 1986 р. Радіовиступ  Коли голова Єврейсько-
Українського Товариства, колишній 
в’язень совєтських концтаборів Яків 
Сусленський, відвідав Австалію, на 

тему українсько-єврейських 
відносин виступав по радіо. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 266]. 

531.  Албур, 
Водонага, 

Бічворт 
(Австралія) 

1 листопада 
1986 р. 

Радіопрограма СБ 17.30–18.30 
Радіостанція 
“2REM-FM” 

Завдяки старанням Я.Якубовського 
від 1 листопада 1986 р. в Албурі 

кожної суботи передавалася 
одногодинна українська 

радіопрограма. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 277]. 

532.  Мейплвул 
Міннесота 

(США) 

7 січня 
1987 р. 

Радіо Служба 
Божа 

СР 10.00 
Радіостанція 

“WSOU-FM 89,5” 

Програма, що передається вже 14-й 
рік, призначена в основному для 
наших старшиї і хволорхз людей, 

які не можуть самі прийти до 
церкви, щоб і вони мали можливість 

вислухати Різдвяну Богослужбу. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1987/Svoboda-1987-
001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с.1]. 

533.  Глен Спей 
Нью-Йорк 

(США) 

26 квітня 
1987 р. 

Радіопрограма НД 09.30 
Радіостанція 
в Монтіселло 

на хвилі 97,3 FM 

У першу річницю нуклеарної 
катастрофи в Чорнобилі будуть 

передані дві радіопрограми 
інформативного характеру для 
американських радіослухачів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1987/Svoboda-1987-
076.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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534.  Либерті 
(США) 

26 квітня 
1987 р. 

Радіопрограма НД 15.30 
Радіостанція 

“WVOS 96 FM” 

Програма про Чорнобиль,  
яку підготовили Ярослав Гавур  
і Єлизавета Геба. Обрі програми 

спозорують усі місцеві  
організації 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1987/Svoboda-1987-
076.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

535.  Кренфорд, 
Нью-Джерсі 

(США) 

15 травня 
1987 р. 

Радіоконцерт 12.00–13.00 
Радіостанція 

“WQXR-FM 96,3” 
відома як “Радіо 
Ню Йорк Таймс” 

Радіопрограма відбудеться з 
ініціятиви музикознаця Романа 

Савицького. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1987/Svoboda-1987-
080.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
 

536.  Мельбурн 
(Австралія) 

Вересень 
1987 р. 

Радіопрограма Щоденна Ведучий Дмитро Пирогов  
з Мельбурну, який провадить  

там щоденну українську  
радіопрограму. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1987/Svoboda-1987-
167.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

537.  Австралія 1988 р. Радіопрограма Радіостанція 
“SBS” 

 [Павлишин М. Українці в Австралії / М. 
Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 691]. 

538.  Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

12 січня 
1988 р. 

Радіопрограма Не періодична Радіо інтерв’ю із представниками 
Ювілейного комітету про Хрещення 

Руси-України. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1988/Svoboda-1988-
057.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

539.  Сингапур Березень 
1988 р. 

Радіоконцерт Не періодична В останньому тижні березня 
Р. Рудницький буде в Сігнапурі,  

де виступить як соліст з оркестрою 
(фортепіяновий концерт ф-дур 
Гершавіна) і награє програму  

для радіо. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1988/Svoboda-1988-
030.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

540.  Кренфорд, 
Нью-Джерсі 

(США) 

3 листопада 
1988 р. 

Радіопрограма ЧТ 12.00–12.30 
Радіостанція 

“WQXR” 

“Фортепіяновий концерт” 
В. Барвінського. Господарем цієї 
програми бул Роберт Шерман, 

екзекутивний продючер станції, 
критик щоденника “Нью-Йорк 

Таймс”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1988/Svoboda-1988-
216.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

541. Голос 
УАПЦерк

ви 

США 1988 р. Радіопрограма  Олександер Воронин, редактор 
радіопрограми “Голос УАПЦеркви” 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-
185.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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542. Україн-
ська 

культурна 
година 

Глен Спей 
Нью-Йорк 

(США) 

6 січня 
1989 р. 

Радіопрограма ПТ 19.00–20.00 
Радіостанція 

“WVOS-Laberty 
1240 AM”, 95 FM 

Окрема різдвяна програма 
посвячена Різдву 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-
002.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 2]. 

543.  Австралія 1989 р. 
1996 

Радіопрграма ПТ 11.00–12.00 
Радіостанція 

“3ZZZ” 

У цьому діловому році радіостанція 
почала щоп’ятинці одногодинні 
передачі УГВ. Координатором 
програми став Петро Кардаш, а 
диктором його дружина Марія 

Кардаш. 

[Павлишин М. Українці в Австралії / 
М. Павлишин, С. Єкельчик. – Мельборн: 
Союз Українських Організацій Австралії, 
1998. – 1104, с. 268] 

544. Радіо 
Воскре-

сіння 

Нью-Джерсі 
(США) 

19 
листопада 

1989 р. 

Синод УПЦ із 
фінансовою 
підтримкою 
українських 
церковних 
чинників, а 

також різних 
чужинецьких 
організацій. 

НД 30 хв щоденні Отець д-р Андрій Онуферко 
перебрав провід над щоденними 

півгодинними передачами. Молодий 
енергійний духівник. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1989/Svoboda-1989-
221.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

545.  Бельгія Січень 
1990 р. 

Радіопрограма  Упродовж останнього місяця їм 
вдалося влаштувати передавання 
радіопрограми з Бельгії в Україну 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1990/Svoboda-1990-
004.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

546.  Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

1990 р. Радіопрограма НД 07.00 
Радіостанція 

“WTEL 86 AM” 

Радіопрограма мала відеоверсію [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1990/Svoboda-1990-
092.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

547.  Нью-Джерсі 
(США) 

21 
листопада 

1990 р. 

Радіопрограма СР 12.30 
Радіостанція 
“ВПСЮ ФМ 

(91,1) 

Неперіодична В часі перебування в 
ЗСА української поетеси Ліни 

Костенко зроблено з нею інтерв’ю, 
яке буде тепер передаватися п радіо. 

У серії “Одиссея в літературі”. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1990/Svoboda-1990-
221.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

548.  Нью-Йорк 
(США) 

8 грудня 
1990 р. 

Радіопрограма СБ 11.00–00.00 
Радіостанція 

“WQXR 96,3 FM” 

Неперіодична. Марія Чайковська, 
визначна челістка з України, разом з 

відомою піяністкою Юліяною 
Осінчук, виступить на програмі 

Роберта Шермана 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1990/Svoboda-1990-
234.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 
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549.  Польща 1990 р. Радіопрограма П’ята програма 
Польського радіо 

“Українську мову чути з 1990 року 
також у мовленні для закордону. На 
П’ятій програмі Польського радіо – 
“Радіо для закордону“ – 1992 року 
створено українську редакцію, в 

якій працюють журналісти-українці 
(громадяни Польщі та вихідці з 

України)” . 

[Тима П. Медіа меншини над Віслою ⁄ 
П. Тима ⁄⁄ Ukraiński Żurnal. – 2010. – № 7. 
– С. 30–32.]. 

550.  Вілкс-Беррі 
ПА (США) 

24 грудня 
1991 р. 

Радіопрограма ВТ 14.00 
Радіостанція 

“WNAK 730 AM” 

Одногодинна радіопрограма 
українського Різдва. Станція 
користується популярністю 

широкого кола слухачів. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1991/Svoboda-1991-
241.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

551.  Прешов 
(Словаччина) 

24 грудня 
1991 р. 
7 січня 
1992 р. 

Радіопрограма  33 години різдвяних передач 
українського радіомовлення у 

Пряшеві. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1991/Svoboda-1991-
041.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

552. Радіого-
дина 

Україн-
ського 

Освітньо-
Культурно
го Центру 
(УОКЦ) 

Філадельфія 
Пенсильванія 

(США) 

16 вересня 
1995–

2015 рр. 

Радіопрограма СБ 09.00 Від часу виходу в етер першої 
радіопрограми співпрацювало 

багато осіб, з яких згадаємо 
наступних: Б. Захарчук, О. Гевка, 

Іван Праско, які 20 літ віддано 
служили радіопрограм. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2015/Svoboda-2015-
44.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 9]. 

553. UBN 
(Ukrainian 

Broad-
casting 

Network) 

Канада, 
США 

1997–
1999 рр. 

Радіостанція  Перша українська цілодобова 
щоденна телерадіостанція в ЗСА  

та Канаді, дирекція Етнік Амерікен 
Бродкестінг КО (ЕАБС). 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1996/Svoboda-1996-
247.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 5]. 

554.  Едмонтон 
(Канада) 

6, 9 січян 
1998 р. 

Радіопрограма  Пластова радіопрограма, 
приготована пл. сен. Марією 

Дитиняк. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1998/Svoboda-1998-
021.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

555. Погляд Нью-Йорк 
(США) 

1998 р. Радіопрограма   [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1998/Svoboda-1998-
121.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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556. Слово Едмонтон 
(Канада) 

6, 9 січян 
1998 р. 

Радіопрограма   [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1998/Svoboda-1998-
121.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

557. Студія L Нью-Йорк, 
Нью Джерзі, 
Конектикат 

1999 р. Українське 
радіо 

НД 15.00–16.00 
Радіостанція 

“WTLB 1380 AM” 

В ефірі аналіз подій і процесів в 
Україні, актуальні проблеми 

світового українсьва, Talk Show, 
недільна радіодискотека. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1999/Svoboda-1999-
51.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 39]. 

558. Україн-
ська хвиля 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

1999 р. 
2009 р. 

Українські 
Злучені 

Організції 
Клівленду 

(УЗО), 
Радіопрограма 

  [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1999/Svoboda-1999-
25.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 10]. 

559.  Нью-Джерсі 
(США) 

1 квітня 
2000 р. 

Радіопрограма СБ 14.00–15.00 
Радіостанція 

“1430” 

Жарти, пісні, каламбури. Народжена 
нова українська радіопрограма, 

створена редактором Петром 
Рибачуком. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2000/Svoboda-2000-
14.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

560.  Вашингтон 
(США) 

24 серпня 
2000 р. 

Радіоконцерт 06.00–00.00 
Радіостанція 

“WGMS 103,5 
FM”, 

www.wgms.com 

Радіостанція транслюватиме 
українську тематику. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2000/Svoboda-2000-
33.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 34]. 

561. Радіо 
NYNI 

Пенсильвані
я (США) 

2000 р. Радіопрограма НД 16.00–17.00 
Радіостанція 

“WNWR 1540 
AM” 

Це наше з Вами радіо; 
Це наш з Вами хороший настрій; 
Ваша реклама на радіо НИНІ – це 

наш з Вами успіх. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2000/Svoboda-2000-
10.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 26]. 

562. Громад-
ського 

незалеж-
ного радіо 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

2004 р. Радіопрограма 5 дн/тижд. 
Радіостанція 

“750 АМ” 

Значною подією у житті діаспори 
США стало створення 

“Громадського незалежного радіо” 
на Хвилі 750 28 червня АМ 
2004 року в місті Чикаго. 

[http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/
Gileya/2012_58/Gileya58/P25_doc.pdf]. 

563. Незалежне 
радіо 

Чикаго 
Іллінойс 
(США) 

14 вересня 
2004 р. 

Радіостанція  Радіослухачі мали можливість 
послухати виступ Генерального 
консула України в Чикаго, який 

подав деяку інформацію стосовно 
президентських виборів в Україні, 

зокрема умов участи в них громадян 
України, що перебувають за 

кордоном. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2004/Svoboda-2004-
40.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 19]. 
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564. Радіо 
Хвиля – 
Україна 

Огайо 
(США) 

2004 р. 
2006 р. 

Радіопрограма  Редактор Петро Твардовський [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2004/Svoboda-2004-
40.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 34]. 

565. Кермеш Польща 2003 р. – 
2013 р. 

Радіопрограма Radio Kraków У 2013 р.програма відзначає  
10-річний ювілей 

[Офіційна сторінка об’єднання українців 
у Польщі. Внутрішні проблеми організ-
ації [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://www.oup.ukraina.com.pl/ 
index.php?option=com_content&task=view
&id=33&Itemid=54]. 

566.  Польща 2005 р. Радіопрограма Radio Wroclaw  [Офіційна сторінка об’єднання українців 
у Польщі. Внутрішні проблеми організа-
ції [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.oup.ukraina.com.pl/ 
index.php?option=com_content&task=view
&id=33&Itemid=54.]. 

567. Україн-
ська думка 

Польща 2005 р. Радіопрограма “Radio Olsztyn”  [Офіційна сторінка об’єднання українців 
у Польщі. Внутрішні проблеми органі-
зації [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.oup.ukraina.com.pl/ 
index.php?option=com_content&task=view
&id=33&Itemid=54.]. 

568. Відвер-
тість 

Юніон, 
Нью-Джерсі 

(США) 

2006 р. Українська 
Євангельська 

Асамблея 
Громад Божиз 
в місті Юніон, 

Н. Дж 
Радіопрограма 

ПТ Для всієї України. [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2006/Svoboda-2006-
50.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 43]. 

569.  Парма 
Огайо 
(США) 

7 січня 
2007 р. 

Радіо Служба 
Божа 

21.00–22.00 
Радіостанція 

“WERE 1490 AM” 

Український православний собор 
св. Володимира передаватиме 

Різдвяну Службу Божу 
бузпосередньо з граму 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2007/Svoboda-2007-
52.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

570. Україн-
ське радіо 
мовлення 

Аргентина 2008 р. Радіопрограма 1 раз на тиждень Один раз на тиждень працює 
українське радіомовлення у центрі 
міста (керівник – Юрій Мушак) і 

три радіоточки у філіях метрополії. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/almanachs/Almanach-UNA-
2008.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%
D0%B4%D1%96%D0%BE%22 – 206] 
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571. “Україн-
ське 

слово” 

Польща 29 квітня 
2009 р. 

Радіопрограма “Radia Orthodoxia” “Українське слово”. Це була перша 
україномовна радіопрограма в ефірі 

цієї радіостанції, яку створювала 
молодь, що об’єдналася навколо 

вчителя української мови 
Л. Лабович. 

[Сайт українського часопису Підляшшя 
“Над Бугом і Нарвою” [Електронний 
ресурс]. – Електрон. дані. – Більськ-
Підляський, 2017. – Режим доступу: 
http://nadbuhom.pl/page_rtv.html]. 

572. Калинові 
грона 

Литва 2009 р. Радіопрограма 2 р/міс. 
Тижневик 

Раз на два тижні на Литовському 
національному радіо виходить в 

ефір українськомовна радіопередача 
(редактор Юрій Паньків). 

[http://www.litopys.com.ua/diaspora/lytva/u
krayintsi-v-lytvi/]. 

573. Відкриймо 
Україну 

Польща 2010 р. Люблінська 
архієпархія  

Радіопрограма 

 Станом на 2010 р. українськомовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. До таких 
відносимо “Відкриймо Україну” 

(Люблінська архієпархія) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 

574. Самі свої Польща 2010 р. Радіопрограма Радіо Ряшів Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. “Самі свої” 

(Радіо Вроцлав) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 

575. Скриня Польща 2010 р. Радіопрограма Радіо Ряшів Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. “Скриня” 

(Радіо Ряшів) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 

576. Україн-
ська  

думка 

Польща 2010 р. Радіопрограма Радіо Білосток Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. 

“Українська думка” (Радіо Білосток) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 

577. Україн-
ська 

служба 

Польща 2010 р. Радіопрограма Польське радіо 
для закордону 

Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. 

“Українська  служба” (Польське 
радіо для закордону) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 
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578. Україн-
ський 

журнал 

Польща 2010 р. Радіопрограма Радіо Ольштин Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. 

“Український журнал” (Радіо 
Ольштин), “Український 

радіожурнал” (Радіо Кошалін) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С. 210–212.]. 

579. Україн-
ський 
радіо-

журнал 

Польща 2010 р. Радіопрограма Радіо Кошалін Станом на 2010 р. україномовні 
радіопрограми як правило 

транслювалися в ефірі регіональних 
польських радіостанцій. 

“Український радіожурнал”  
(Радіо Кошалін) 

[Веремчук Т. Україна – Польща: 
міжкультурна комунікація через ЗМІ 
діаспори ⁄ Т. Веремчук ⁄⁄ Науковий вісник 
Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2010. – №21. – 
С.  210–212.]. 

580. Ukiedrive США 1 травня 
2011 р. 

Радіостанція Радіостанція 
“1330 АМ ” 

Новою течією в Українському радіо 
на американских контіненті, стало 
створення 1 травня 2011 року на 

Хвилі 1330 АМ молодіжного 
проекту “Ukiedrive” з “морем” 

української музики. 

[http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/
Gileya/2012_58/Gileya58/P25_doc.pdf]. 
 

581. Україн-
ська 

родина 

Павлодар 
(Казахстан) 

27 
листопада 

2011 р. 

Радіопрограма Обласна 
радіостанція 

У радіопрограмі на обласному радіо 
було присвячено цій події 

інформційну сторінку. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2011/Svoboda-2011-
06.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 14]. 

582. Україн-
ська хвиля 

Сіетл 
Вашингтон 

(США) 

2012 р. Український 
християнський 

центр 
“Благодать” 

Радіопрограма 

 Радіопрограма знацомить 
цкраїнську авдиторію з новинами  

у світі, висвітлює українська 
проьлеми, веде дискусії на теми 

християнської моралі. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2012/Svoboda-2012-
34.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 8]. 

583. Сурма (США) 2012 р. Радіостанція Інтернет радіо 
“Сурма” 

(sutma.dyvy.info) 

Інтернет радіо “Сурма” 
(sutma.dyvy.info) 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2012/Svoboda-2012-
04.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 7].  

584.  Кошиць 
(Словаччина) 

2013 р. Радіопрограми Словацьке радіо Тривалість радіопрограм 
українською мовою на Словацькому 
радіо зменшили на третину. Студію 

українськи програм перевелиз 
Пряшева, що й є приролним цетром 
місцевого українства, до Кошиць. 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2013/Svoboda-2013-
02.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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585. Радіо 
“Міст” 

Канада 2014 р. Радіостанція   [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2014/Svoboda-2014-
01.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 10]. 

586. Україна у 
серці одна 

Пітсбург 
(США) 

2014 р. Радіопрограма   [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2014/Svoboda-2014-
04.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 12]. 

587. Добрі 
новини з 
України 

Польща 2015 р. Радіопрограма “Радіо “IMI”  [http://imiradio.pl/audycje/]. 

588. Comedy 
interna-
tional 

Польща 2015 р. Радіопрограма “Радіо “IMI”  [http://imiradio.pl/audycje/]. 

589. Czas 
kobiet 
(“Час 

жінок”) 

Польща 2015 р. Радіопрограма “Радіо “IMI”  [http://imiradio.pl/audycje/]. 

590. Радіо-
хвиля 

“Україна” 

Клівленд 
Огайо 
(США) 

2015 р. Радіопрограма  Радіопрограма Українських 
Злучених Організацій Огайо (УЗО) 

[http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/2015/Svoboda-2015-
44.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 13]. 
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Додаток В 
Тяглість генези радіомовлення української еміграції в іменах 

(Доступ до електронних ресурсів – грудень 2017 р.) 

 

1. Арсеній Никола (Микола) – у 1937 р. диктор української музичної 
програми на радіо “WHJB” у Пітсбургу (США). У 1951 р. приходить на зміну 
Т. Тарнаві і починає створювати “Українську радіо програму” на радіо 
“WSRS” у Клівленді (США). Джерело: [http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/ 
1937/Svoboda-1937-293.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, 
с. 4]. 

2. Баран Анна – у 1977 р. спільно з Р. Дашковцем, Л. Струж, 
А. Ронюк, О. Станчак, Л. Діяк диктор щотижневої програми “Українська 
радіогодина” на радіо “WUNR” у Бостоні (США) [http://www.svoboda-news.com/ 
arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-112.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0% 
BE%22, с. 4]. 

3. Бартович – у другій половині 1920–1930-х рр. разом з 
др. Пруцківом, П. Давджардасом (литовська мова), М. 

4. Біржішка (польська мова), Станкевічус (французька) виголошував 
українськомовну версію промови про стан справ в країні в ефірі Литовської 
радіостанції в Ковні (Литва) [http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1928/Svoboda-
1928-102.pdf#search=%22% D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 1]. 

5. Березій Володимир – після виходу на пенсію працівник української 
радіогодини УГВ на радіостанції “3ZZZ” (Австралія) [Шумський В. Українці 
Австралії. Енциклопедичний довідник / В. Шумський, М. Шумський. – Сідней: “Вільна думка” 
і Товариство Збереження Української спадщини в Австралії, 2001. – 673 с., с. 71]. 

6. Бідяк Б. – у 1974 р. керівник української програми на радіо в 
Українському селі (Нью-Йорк США). Секретар програми М. Кіндрачук 
[http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1974/Svoboda-1974-188.pdf#search=%22%D1%80% 
D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 

7. Біляєв Микола – у 1995 р. керівник Українського Відділу радіопере-
дачі “Голосу Америки” (США) [http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1996/Svoboda-
1996-001.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 3]. 

8. Біляїв Володимир – співробіник Радіо “Свобода”, журналіст-
коментатор, письменник [Шумський В. Українці Австралії. Енциклопедичний довідник 
/ В. Шумський, М. Шумський. – Сідней : “Вільна думка” і Товариство Збереження Україн-
ської спадщини в Австралії, 2001. – 673 с., с. 74]. 

9. Блавацький Володимир – диктор, режисер, актор, засновник україн-
ської радіопрограми в Філадельфії (США). Після його смерті з 1953 р. 
протягом 40 років програмою керувала дружина Євдокія Дичко-Блавацька 
[http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/2000/Svoboda-2000-44.pdf#search=%22%D1%80%D0 
%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 30]. 

10. Бойко Лев – радіооператор, у 1946 р. добровільно вирішив взяти 
участь у ІІ Світовій війні, там продовжив виконувати роботу радіооператора 
[http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1944/Svoboda-1944-241.pdf#search=%22%D1%80% 
D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 4]. 
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11. Бондар Лев – радіокоментатор суспільно-політичних програм, 
член українських політичних, церковних та фінансових установ в Чикаго 
(США) [http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/2009/Svoboda-2009-32.pdf#search=%22% 
D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%22, с. 22]. 

12. Бородач Василь – у 1956 р. аранжував українську програму в 
ефірі радіостанції “СКРС” у Брентфорді (Великобританя) [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1977/Svoboda-1977-048.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0%B4% 
D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

13. Буркоська Галина – англомовна дикторка на радіо “2ЕА” спільно 
з координатором укр. програм М.Свідерським [Шумський В. Українці Австралії. 
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програми на радіо “WHEC 1460” у Рочестері (США) [http://www.svoboda-
news.com/arxiv/pdf/1964/Svoboda-1964-212.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0%B4%D 
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великих містах Європи й Великої Британії з хором “Бурлака” [http://www. 
svoboda-news.com/arxiv/pdf/1967/Svoboda-1967-213.pdf#search=%22%D1%80%D0%B0%D0% 
B4%D1%96%D0%BE%22, с. 6]. 

305. Юрків Юрій – у 1970–1980-х рр. керівник, інженер суспільно-
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Додаток Г 
 

Інформаційно-технологічна структура мобільної радіожурналістики 

 

№ 

з⁄п 
Інструмент 

З якою метою 

застосовується у сфері 

радіомовлення 

(слухачами та 

радіожурналістами) 

Типи контенту  

для  

відтворення 

Вартість, 

грн 

(станом 

на 

15.09.17) 

Потенціал 

(вектори 

розвитку) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мобільний 
телефон 

1. Відтворення радіо 
потоку в FM-
діапазоні. 
2. Розширення пам’яті 
за рахунок додаткової 
карти пам’яті. 
3. Диктофон 

Музика, 
аудіокниги, 
короткі 
текстові 
повідомлення, 
потокове радіо 

300–
1600 

1. Наближення 
до функціоналу 
смартфонів (за 
потреби) 

2 смартфон ⁄ 
фаблет 

Вищеперераховане, 
а також: 
1. Операційна 
система. 
2. Підтримання 
технологій 3G, 4G, 
5G. 
3. Підключення 
додаткових гаджетів 
(фотоспалах, 
клавіатура тощо). 
4. Доступ до 
соціальних мереж. 
5. Якість зображення 
та звуку дозволяє 
виходити в ефір 
наживо 

Музика, 
аудіокниги, 
короткі 
текстові 
повідомлення ⁄ 
месенджери, 
потокове радіо, 
інтернет-
радіомовлення, 
онлайн 
трансляції, 
чат-
конференції 

1300–
34000 

1. Голографічн
а проекція 
2. Гнучкі 
гаджети. 
3. Безконтактна 
зарядка, 
пришвидшена 
до 30 сек. 
4. Датчики 
діагностики 
захворювань. 
5. Рельєфні 
зображення. 
6. Чутливі до 
сили 
натискання 
екрани. 
7 Електронні 
SIM-карти (E-
Sim). 
8. Заміна на 
сучасніші 
навушників 
роз’ємом 
3,5 мм 
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1 2 3 4 5 6 

3 Планшетний 
ПК 

1. Робота з 
документами різних 
форматів. 
2. Хмарні технології. 
3. Надсилання файлів. 
4. Налаштування 
органайзера. 
5. Синхронізація з 
іншими мобільними 
пристроями. 
6. Розширені функції 
аудіозапису. 
7. Високоємнісна 
батарея 

Музика, 
аудіокниги, 
повідомлення у 
месенджерах, 
потокове радіо, 
інтернет-
радіомовлення, 
онлайн 
трансляції, 
чат-
конференції 

1700–
72000 

1. Вузькоспеціа
лізовані 
гаджети 
(наприклад для 
бізнесу). 
2. Вбудований 
проектор. 
3. Планшет-
трансформер. 
4. Збільшення 
розміру 
дисплея та 
підвищення 
зручності 
користування 
клавіатурою 

4 Смарт-
годинник, 
фітнес-
браслет 

1. FM радіо та MP3 
плеєр. 
2. Диктофон (запис 
звуку); 
3. Дзвінки. 
4. Передача голосових 
повідомлень. 
5. Перегляд 
повідомлень. 
6. Синхронізація зі 
смартфоном та 
управління плеєром 

Музика, 
аудіокниги, 
короткі 
текстові 
повідомлення, 
потокове радіо 

400–
19000 

1. Використання 
платіжних 
систем, 
2. Функції 
фітнес-
трекінгу, 
3. Керування 
функціями 
“розумного 
будинку”. 

5 Доповнена 
реальність 
(навушники) 

1. Створення звукових 
фільтрів під час 
відтворення звуку. 
2. Вбудована пам’ять 
для збереження аудіо 
файлів та подальшого 
відтворення. 
3. Шумозаглушення. 
4. Карта пам’яті 
 

Музика, 
Аудіокниги 

7500–
34000 

1. Використання 
мікрофонів. 
2. Обробка 
аудіофайлів. 
3. Контроль 
над гаджетами. 
4. Студійний 
звук. 
5. Розпізнавання 
голосу для 
передачі 
команд 
девайсам. 
6. Вивчення 
музичних 
смаків 
користувача 
для 
формування 
рекомендацій-
них списків. 
7. Робота 
сенсорів 
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Досліджувані українські материкові радіостанції ефірного мовлення національного покриття (2017 р.) 

№ 

з⁄п 

Назва 

радіостанції 

Тип 

мовлення 
Область Мова Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Авторадіо FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://radioclub.ua/radio/avtoradio 

2. Країна ФМ FM, інтернет Київ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, 
Вознесенськ, Дніпро, Жашків, 

Запоріжжя, Краматорськ, Кривий Ріг, 
Кропивницький, Лубни, Львів, 

Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, 
Нікополь, Одеса, Павлоград, Харків, 

Хмельницький, Черкаси 

укр. 

 

http://www.krainafm.com.ua/ 

3. Наше радіо FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://radioclub.ua/radio/nashe 

4. Радіо Ера FM, інтернет Україна укр. 

 

http://www.eramedia.com.ua/ 

5. Радіо Люкс ФМ FM, інтернет Україна укр. 

 

https://lux.fm/ 

6. Радіо Максимум FM, інтернет Україна укр. 

 

https://maximum.fm/ 

7. Радіо Марія FM, інтернет Київ, Рівне, Вінниця. Житомир, 
Кам’янець-Подільський, Городок, 
Запоріжжя, Львів, Хмельницький 

укр.  http://radiomaria.org.ua/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Радіо Мелодія FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.melodiafm.ua/ 

9. Радіо Перец FM FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://perec.fm/ 

10. Радио Пятница FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://radiopyatnica.com.ua/ 

11. Радіо Хіт FM FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.hitfm.ua/ 

12. Радіо Шансон FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://www.shanson.ua/ 

13. Радіо Relax FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.radiorelax.ua/ 

14. Ретро FM FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://radioclub.ua/radio/retro-fm 

15. Русское радио 
Україна 

FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.rusradio.ua/ 

16. Світле Радіо 
“Еммануїл” 

FM, 
супутник, 
інтернет 

Львів, Чернігів, Київ, Запоріжжя, 
Дніпро, Харків, Суми 

укр. 

 

https://svitle.org/ 

17. Яскраве радіо FM, інтернет Київ, Вінниця укр. 

 

http://yaskraveradio.fm/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

18. DJFM FM, інтернет Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, 
Луцьк, Суми, Дубровиця, Зарічне, 

Краматорськ, Кропивницький, 
Мелітополь, Чернігів 

укр., рос.  http://djfm.ua/ru/ 

19. Europa Plus FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://www.europa.fm/ 

20. NRJ FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

http://radioclub.ua/radio/nrj 

21. Kiss FM FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.kissfm.ua/podcast/ 

22. Power FM FM, інтернет Україна укр., рос. 
 

https://powerfm.ua/ 

23. Radio Roks FM, інтернет Україна укр., рос. 

 

https://www.radioroks.ua/ 
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Таблиця Д.2 
Використання конвергентних інструментів у роботі материкових радіостанцій  

ефірного мовлення національного покриття (2017 р.) 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Авторадіо 1 0 укр., 
рос 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Країна ФМ 1 1 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

3. Наше радіо 1 0 укр., 
рос 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Радіо Ера 1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

5. Радіо Люкс 
ФМ 

1 1 укр., 
рос 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

6. Радіо 
Максимум 

1 1 укр., 
рос 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

7. Радіо Марія 1 1 укр. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

8. Радіо Мелодія 1 1 укр., 
рос 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

9. Радіо Перец 
FM 

1 1 укр., 
рос 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

10. Радио Пятница 1 1 укр., 
рос 

1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

11. Радіо Хіт FM 1 1 укр., 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

12. Радіо Шансон 1 0 укр., 
рос 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

13. Радіо Relax 1 1 укр., 
рос 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14. Ретро FM 1 1 укр., 
рос 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

15. Русское радио 
Україна 

1 1 укр., 
рос 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

16. Світле Радіо 
“Еммануїл” 

1 1 укр. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

17. Яскраве радіо 1 0 укр. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

18. DJFM 1 0 укр., 
рос 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

19. Europa Plus 1 0 укр., 
рос 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

20. NRJ 1 1 укр., 
рос 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21. Kiss FM 1 1 укр., 
рос 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22. Power FM 1 0 укр., 
рос 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Radio Roks 1 1 укр., 
рос 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

Всього 23 23 15  23 13 17 11 20 21 10 13 7 22 22 13 
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Таблиця Д.3 
Досліджувані радіостанції українського суспільного радіомовлення (2017 р.) 

№ 

з⁄п 
Назва радіостанції Тип мовлення Область ⁄ Міста Мова Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. НСТУ Українське радіо 
Культура 

FM, УКХ 
діапазон, 
інтернет 

Україна укр 

 

http://www.radiokultura.org/ 

2. НСТУ Українське радіо 
Промінь 

FM, інтернет Житомир, Кам’янець-
Подільський, Корюківка, 

Миргород, Великі Багачці, 
Зіньков, Хороль, Олевськ, 

Полтава, Суми Київська область, 
Ужгород, Харків, Черкаси, 

Чернівці, Рівне, Тростянець, 
Охтирка, Вінниця, Гадяч, 

Кіровоград, Кременчук, Лозова, 
Луцьк, Львів, Тернопіль, 
Хмельницький, Шостка, 

Новгород-Сіверський, Хуст. 

укр 

 

http://www.promin.fm/ 

3. НСТУ Українське радіо FM, інтернет Україна укр 
 

http://www.nrcu.gov.ua/ 

4. Всесвітня служба 
радіомовлення України 

FM, інтернет Україна укр 
 

http://www.nrcu.gov.ua/ 

5. Вінницька регіональна 
дирекція “ВІНТЕРА” 

FM, інтернет Вінниця укр 
 

https://vintera.com.ua/ 

6. Волинська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Луцьк укр 

 

http://voltv.com.ua/ 

7. Донецька регіональна 
дирекція. Радіо “Голос 

Донбасу” 

FM, інтернет Краматорськ 
(Донецька обл.) 

укр 

 

https://www.dotb.dn.ua/radio/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Дніпропетровська 
регіональна дирекція 

FM, інтернет Дніпро укр 

 

http://www.51.dp.ua/p/blog-
page_9.html 

9. Житомирська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Житомир укр 

 

http://tvradiozt.com.ua/ 

10. Закарпатська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Ужгород укр 

 

http://tysa1.tv/ 

11. Запорізька регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Запоріжжя укр 

 

http://zp.nrcu.gov.ua/ 

12. Івано-Франківська 
регіональна дирекція 

FM, інтернет Івано-Франківська укр 

 

http://www.trk.if.ua/ 

13. Кіровоградська 
регіональна дирекція 

FM, інтернет Кіровоград укр 

 

http://kodtrk.tv/ 

14. Луганська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Сєвєродонецьк 
(Луганська обл.) 

укр 
 

http://lot.lg.ua/ 

15. Львiвська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Львів укр 
 

http://www.lodtrk.org.ua/ 

16. Миколаївська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Миколаїв укр 
 

http://mtrk.tv/радіоканал-
миколаїв/ 

17. Полтавська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Полтава укр 

 

http://www.ltava.poltava.ua/onl
ine/radio/ 

18. Рівненська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Рівне укр 

 

http://rivne.fm/live/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

19. Сумська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Суми укр  http://tv.sumy.ua/category/slob
oda/ 

20. Харківська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Харків укр 

 

https://otb.com.ua/radio/ 

21. Херсонська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Херсон укр 

 

http://skifija.ua/audio 

22. Хмельницька регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Хмельницький укр  http://odtrk.km.ua/index.php 

23. Черкаська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Черкаси укр 

 

http://rosmedia.com.ua/index.php?option=
com_content&view=category&layout=blo
g&id=36&Itemid=47 

24. Чернівецька регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Чернівці укр 
 

https://bukovyna.tv/ 

25. Київська регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Київ укр  http://central.suspilne.media/ 

26. Криворізька регіональна 
дирекція 

FM, інтернет Дніпропетроська обл укр 

 

http://www.kdtro.com.ua/ 
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Таблиця Д.4 
Використання конвергентних інструментів у роботі українського суспільного радіомовлення (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. НСТУ Українське  
радіо Культура 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

2. НСТУ Українське  
радіо Промінь 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

3. НСТУ Українське  
радіо 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

4. Всесвітня служба 
радіомовлення України 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

5. Вінницька регіональна 
дирекція “ВІНТЕРА” 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

6. Волинська регіональна 
дирекція 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

7. Донецька регіональна 
дирекція Радіо  

“Голос Донбасу” 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

8. Дніпропетровська 
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

9. Житомирська 
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

10. Закарпатська 
регіональна дирекція 

1 1 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

11. Запорізька  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

12. Івано-Франківська 
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

13. Кіровоградська 
регіональна дирекція 

1 0 укр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Луганська  
регіональна дирекція 

1 0 укр., 
рос 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

15. Львiвська  
регіональна дирекція 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Миколаївська 
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

17. Полтавська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

18. Рівненська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

19. Сумська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

20. Харківська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

21. Херсонська регіональна 
дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 

22. Хмельницька 
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

23. Черкаська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

24. Чернівецька  
регіональна дирекція 

0 0 укр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Київська  
регіональна дирекція 

1 0 укр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Криворізька  
регіональна дирекція 

1 0 укр 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

Всього 26 24 1  22 10 12 0 21 20 17 4 0 13 17 0 
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Таблиця Д.5 
Досліджувані українські регіональні ⁄ місцеві материкові радіостанції (2017 р.) 

№ 

з⁄п 

Назва 

радіостанції 
Тип мовлення Область Мова Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балта FM FM, інтернет Білгород-Дністровський 
(Одеська обл.) 

укр., рос. 

 

https://www.youtube.com/channel/U
CwMa8xtUaIayDyV_yYVTFzg 

2. Бізнес радіо FM, інтернет Київ, Харків укр., рос. 

 

http://brg.ua/бизнес-фм-ua/ 

3. Бліц FM FM, інтернет Біла Церква  
(Київська обл.) 

укр., рос. 

 

https://www.facebook.com/pg/blitzf
m.bc/about/?ref=page_internal 

4. Борзна радіо FM, інтернет Борзна (Чергінівська обл.) укр., рос. 
 

https://borznaradio.wordpress.com/ 

5. Буковинська 
хвиля 

FM, інтернет Чернівці укр. 

 

http://www.100fm.cv.ua/ 

6. Вголос FM FM, інтернет Львів укр. 
 

http://vgolos.com.ua/ 

7. Гармония мира FM, інтернет Одеса укр., рос. 

 

http://www.garmoniamira.com/about
.html 

8. Говорить 
Красноград 

FM Красноград 
Харківська обл 

укр., рос. 

 

http://www.centr.kh.ua/?p=4723 

9. Город FM FM, інтернет Кривий Ріг 
(Дніпропетровська обл.) 

укр., рос. 

 

http://gorodfm.com.ua/ 

10. Голос столиці FM, інтернет Київ укр. 

 

https://gs.fm/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. Гуцульська 
столиця 

FM, інтернет Верховина  
(Івано-Франківська обл.) 

укр 

 

http://www.vistiradio.com.ua/ 

12. Джем FM FM, інтернет Київ укр 

 

http://radioclub.ua/radio/jamfm 

13. Дуже радіо FM, інтернет Львів укр 
 

http://www.duzhe.fm/ 

14. Експрес-радіо FM Конотоп  
(Сумська обл.) 

укр. 

 

http://expressradio.etov.com.ua/conta
cts 

15. Житомирська 
жвиля 

FM, інтернет Житомир укр. 

 

http://103fm.com.ua/ 

16. Закарпаття FM FM, інтернет Мукачево  
(Закарпатська обл.) 

укр. 
 

http://zakarpattyafm.com.ua/ 

17. Калуш FM FM, інтернет Калуш  
(Івано-Франківська обл) 

укр. 
 

http://kalushfm.com.ua/ 

18. Київ FM FM, інтернет Київ укр. 
 

http://www.radio.kiev.fm/ 

19. Короп FM FM, інтернет Короп (Чергінівська обл..) укр. 

 

https://www.facebook.com/pg/koropf
m/about/?ref=page_internal 

20. Крим.Реалії FM, інтернет Чонгар (Херсонська обл.) укр., тат. 

 

https://ru.krymr.com/schedule/radio/
103 

21. Народное радио FM, інтернет Київ, Одеса укр., рос. 

 

http://www.narodnoe.fm/ 
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1 2 3 4 5 6 7 

22. На хвилі Корсуня FM, інтернет Корсунь (Черкаська обл.) укр., рос. 

 

http://ridneradio.com.ua/ 

23. Одесса-Мама FM, інтернет Одеса укр., рос. 

 

https://mama.odessa.fm/ 

24. Радехів проводове, 
інтернет 

Радехів (Львівська обл) укр. 

 

http://trk-
radekhiv.at.ua/index/radio/0-7 

25. Радіо вежа FM, інтернет Івано-Франківськ укр. 

 

http://www.vezha.org/ 

26. Радіо Київ 98 FM FM, інтернет Київ укр., рос. 
 

http://radio.kiev.fm/pro-nas/pro-nas 

27. Радіо Нова 
Каховка 

Проводове, 
інтернет 

Нова Каховка (Херсонська 
обл.) 

укр. 

 

http://radionk.com.ua/ 

28. Радіо Nostalgie FM, інтернет Київ укр., рос. 

 

http://nostalgie.kiev.ua/ 

29. Радіо Маяк FM, інтернет Олександрія 
(Кіровоградська обл.) 

укр., рос. 

 

http://www.radiomayak.kr.ua/contakt
s 

30. Радио Микс FM, інтернет Дніпро укр., рос. 

 

http://www.rmix.dp.ua/ 
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31. Радіо Місто над 
Бугом 

FM, інтернет Вінниця укр. 

 

http://radio-mb.net.ua/ 

32. Радіо Поступ Проводові, 
інтернет 

Самбір (Львівська обл.) укр. 
 

https://radiopostupblog.wordpress.co
m/ 

33. Радіо Пульс FM FM, інтернет Лисичанськ, Рубіжне, 
Сєвєродонецьк, Станиця 
Луганська, Старобільськ 

укр., рос. 
 

http://pulsfm.lg.ua/ 

34. Радіо Приазов’я FM, проводові, 
інтернет 

Маріуполь (Донецька 
обл.) 

укр., рос.  http://radiomariupol.at.ua/index/0-8 

35. Радіо РАІ FM, інтернет Івано-Франківськ укр. 

 

http://rairadio.if.ua/ 

36. Радіо Сяйво FM, інтернет Коломия (Івано-
Франківська обл.) 

укр. 

 

http://www.syaivo.fm/ 

37. Радіо Такт FM, інтернет Вінниця укр. 

 

http://radiotakt.com.ua/ 

38. Радіо Терра FM, інтернет Лозова (Харьківська обл.) укр., рос. 

 

http://radioterra.com.ua/o-nas/ 

39. РадіоТрек FM, інтернет Рівне, Вараш укр. 

 

http://radiotrek.rv.ua/ 
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40. Радіо Тясмин FM, інтернет Кам’янка  
(Черкаська обл.) 

укр. 

 

http://www.smilamedia.org.ua/radiop
rohramy-trs-tyasmyn 

41. Радіо Хаят FM, інтернет Василівка 
(Херсонська обл.) 

укр., 
татар.,  

http://www.qha.com.ua/radiohayat 

42. Радіо 7 FM, інтернет Минай (Закрапатська обл.) укр. 

 

https://radio7.com.ua/category/koma
nda/ 

43. Радіо 10 FM, інтернет Чернівці укр. 
 

http://radio10.ua/about-us/ 

44. Рекорд FM FM, інтернет Житомир, Бердичів укр. 

 

http://recordfm.com.ua/ 

45. Рівне.Fm FM, інтернет, 
проводове 

Рівне укр. 
 

http://rivne.fm/live/ 

46. Сокаль FM FM, інтернет Сокаль (Львіська обл.) укр. 

 

http://sokalfm.com/ 

47. Стрий FM FM, інтернет Стрий (Львіська обл.) укр. 

 

http://fm.stryi.com/ 

48. Твоє радіо FM, інтернет Трускавесь  
(Львівська обл.) 

укр. 
 

http://www.tvoeradio.com/contacts 

49. Тризуб FM FM, інтернет Станиця Луганська 
(Луганська обл.) 

укр. 

 

http://www.trizub-fm.online/ 

50. УХ-Радіо FM, інтернет Тернопіль укр. 
 

http://uhradio.fm/ 

51. Лада ФМ FM, інтернет Ладижин 
(Вінницька обл.) 

укр. 
 

http://lada.fm/radioreclama.html 588 
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52. Хвиля гір FM, інтернет Долина 
Івано-Франківська область 

укр. 

 

http://radio.inet.kim/ 

53. Херсон ФМ FM, інтернет Херсон укр., рос. 

 

http://kherson.fm/contact-us/ 

54. Akkerman FM FM, інтернет Білгород-Дністровський 
(Одеська обл.) 

укр., рос. 

 

http://akkerman.fm/about 

55. Best FM FM, інтернет Маріуполь  
(Донецька обл.) 

укр., рос. 

 

http://bestfm.fm/programs 

56. Lounge FM FM, інтернет Київ - 

 

http://www.loungefm.com.ua/about 

57. Meydan FM FM, інтернет Генічеськ, Чонгар 
(Херсонська обл.) 

укр., 
татар.  

http://meydan.fm/ua/about# 

58. M-FM FM, інтернет Харьків укр., рос. 

 

http://mfm.ua/ 

59. Svoboda FM FM, інтернет Чернігів укр. 
 

http://svoboda.fm/ 

 

  

589 



590 

Таблиця Д.6 
Використання конвергентних інструментів у роботі українських регіональних ⁄ місцевих материкових 

радіостанцій (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Балта FM 0 0 укр., 
рос. 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Бізнес радіо 1 0 укр., 
рос. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

3. Бліц FM 0 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4. Борзна радіо 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

5. Буковинська хвиля 1 0 укр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
6. Вголос FM 1 0 укр 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
7. Гармония мира 1 0 укр., 

рос. 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

8. Говорить 
Красноград 

1 0 укр., 
рос. 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

9. Город FM 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

10. Голос столиці 1 1 укр., 
рос. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Гуцульська 
столиця 

1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

12. Джем FM 1 1 укр. 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13. Дуже радіо 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

14. Експрес0радіо 1 0 укр. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

15. Житомирська 
хвиля 

1 0 укр. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

16. Закарпаття FM 1 0 укр. 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

17. Калуш FM 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

18. Київ FM 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

19. Короп FM 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Крим.Реалії 1 1 укр. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

21. Народное радио 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

22. На хвилі Корсуня 1 0 укр., 
рос. 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

23. Одесса-Мама 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

24. Радехів 1 0 укр. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

25. Радіо Вежа 1 0 укр. 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

26. Радіо Київ 98 FM 1 0 укр., 
рос. 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

27. Радіо Нова Каховка 1 0 укр. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

28. Радіо Nostalgie 1 0 укр., 
рос. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

29. Радіо Маяк 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

30. Радио Микс 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 591 
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31. Радіо Місто над 
Бугом 

1 0 укр. 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

32. Радіо Поступ 1 0 укр. 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

33. Радіо Пульс FM 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

34. Радіо Приазов’я 1 0 укр.,
рос. 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

35. Радіо РАІ 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. Радіо Сяйво 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

37. Радіо Такт 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

38. Радіо Терра 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

39. РадіоТрек 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

40. Радіо Тясмин 1 0 укр. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

41. Радіо Хаят 1 0 укр. 
тат. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

42. Радіо 7 1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

43. Радіо 10 1 0 укр. 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

44. Рекорд FM 1 0 укр. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

45. Рівне.Fm 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

46. Сокаль FM 1 1 укр. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

47. Стрий FM 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

48. Твоє радіо 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49. Тризуб FM 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 



593 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

50. УХ0Радіо 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

51. Лада ФМ 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

52. Хвиля гір 1 0 укр. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

53. Херсон ФМ 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

54. Akkerman FM 1 0 укр.,
рос. 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

55. Best FM 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

56. Lounge FM 1 1 – 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

57. Meydan FM 1 0 укр., 
татар. 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

58. M0FM 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

59. Svoboda FM 1 0 укр. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

Всього 59 55 5  51 14 17 6 42 49 32 14 5 40 42 15 
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Таблиця Д.7 
Досліджувані українські материкові радіостанції інтернет-мовлення (2017 р.) 

№ 

з⁄п 
Назва радіостанції Тип мовлення Область Мова Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Воскресіння. Живе 
радіо 

Інтернет  укр. 

 

http://reradio.com.ua/pages/11# 

2. Град Лева. 
Православне радіо 

Інтернет Львів укр. 

 

http://radio.gradleva.com/# 

3. Є! Радіо Інтернет Київ укр. 

 

http://eradio.ua/ 

4. Медіа Няня Інтернет  укр., рос. 

 

http://radio.mediananny.com/air 

5. Радио Аристократы Інтернет Київ укр., рос. 

 

http://aristocrats.fm/ 

6. Радіо Сковорода Інтернет Львів укр. 

 

http://radioskovoroda.com/music 

7. Радіо 1 Інтернет  укр. 
 

https://www.1ua.online/ 

8. РокРадіо Інтернет  укр. 

 

http://rockradio.com.ua/ 

9. Львівська хвиля Інтернет Львів укр. 

 

http://lviv.fm/user/history 
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1 2 3 4 5 6 7 

10. BumbleBee Інтернет Київ укр., рос. 

 

https://bfm.net.ua/ 

11. Color Sound Інтернет Київ рос. 

 

https://colorsound.com.ua/ 

12. DJs Radio Інтернет  – 
 

созданный ди-джеями. 

13. Fresh FM  Інтернет (Стрий, Львівська 
обл.) 

укр. 

 

https://tunein.com/radio/Fresh-FM-
Ukraine-s219332/ 

14. Lafemme FM Інтернет Київ – 

 

http://lafemme.fm/ 

15. Old Fashioned Radio Інтернет Київ укр., рос. 

 

https://ofr.fm/ 

16. Radio.Обозреватель Інтернет Київ – 

 

http://radio.obozrevatel.com/ 

17. Radio Net Інтернет Біла Церква (Київська 
обл.) 

укр. 
 

http://www.radio.net.ua/ 

18. UAradio Інтернет  укр. 

 

http://uaradio.com.ua/ 

19. Urban Space Radio Інтернет Львів, Івано-
Франківськ 

укр. 

 

http://urbanspaceradio.com/ 

20. Yoga Radio Інтернет Дніпро рос. 

 

http://yogaradio.fm/ 
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Таблиця Д.8 
Використання конвергентних інструментів у роботі українських материкових радіостанцій  

інтернет-мовлення (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Воскресіння. Живе 
радіо 

1 0 укр. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

2. Град Лева. 
Православне радіо 

1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

3. Є! Радіо 1 1 укр. 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

4. Медіа Няня 1 0 укр.,
рос. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

5. Радио Аристократы 1  укр., 
рос. 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

6. Радіо Сковорода 1 1 укр. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

7. Радіо 1 1 0 укр. 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

8. РокРадіо 1 0 укр. 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

9. Львівська хвиля 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

10. BumbleBee 1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

11. Color Sound 1 0 рос. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

12. DJs Radio 1 0 – 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

13. Fresh FM 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Lafemme FM 1 0 – 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

15. Old Fashioned Radio 1 1 укр., 
рос. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

16. Radio.Обозреватель 1 1 – 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

17. Radio Net 1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

18. UAradio 1 1 укр. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

19. Urban Space Radio 1 0 укр. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

20. Yoga Radio 1 1 рос. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Всього 20 20 6  19 9 7 8 17 17 6 4 1 18 14 7 
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Таблиця Д.9 
Досліджувані українські інтернет-аудіопотоки (2017 р.) 

 

№ 

з⁄п 
Назва радіостанції Тип мовлення Область Мова Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Радіо Хіт FM. 
Українські хіти 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Хіт FM – 

 

https://www.hitfm.ua/play
er/ukr/ 

2. Радіо Хіт. FM 
Найбільші хіти 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Хіт FM – 

 

https://www.hitfm.ua/play
er/best/ 

3. Радіо Хіт FM. 
Сучасні хіти 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Хіт FM – 

 

https://www.hitfm.ua/play
er/top/ 

4. Русское радио 
Україна. Дискотека 

Русского Радио 

Інтернет Аудіо потік на сайті  Русское 
радио Україна. 

– 

 

https://www.rusradio.ua/ 

5. Русское радио 
Україна. Золотой 

граммофон 

Інтернет Аудіо потік на сайті  Русское 
радио Україна. 

– 

 

https://www.rusradio.ua/ 

6. Русское радио 
Україна. Классика 

русского радио 

Інтернет Аудіо потік на сайті  Русское 
радио Україна. 

– 

 

https://www.rusradio.ua/ 

7. Радіо Relax. Relax 
International 

Інтернет Аудіо потік на сайті  Радіо Relax. – 

 

https://www.radiorelax.ua/ 

8. Радіо Relax. Музика 
без слів 

Інтернет Аудіо потік на сайті  Радіо Relax. – 

 

https://www.radiorelax.ua/ 

9. Radio Roks. 
Український рок 

Інтернет Аудіо потік на сайті Radio Roks – 

 

https://www.radioroks.ua/ 
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10. Radio Roks. Новий 
рок 

Інтернет Аудіо потік на сайті Radio Roks – 

 

https://www.radioroks.ua/ 

11. Radio Roks. 
Hard’n’Heavy 

Інтернет Аудіо потік на сайті Radio Roks – 

 

https://www.radioroks.ua/ 

12. Radio Roks. Рок-
Балади 

Інтернет Аудіо потік на сайті Radio Roks – 

 

https://www.radioroks.ua/ 

13. Kiss FM. Ukrainian Інтернет Аудіо потік на сайті Kiss FM – 

 

https://www.kissfm.ua/pod
cast/ 

14. Kiss FM. Deep Інтернет Аудіо потік на сайті Kiss FM – 

 

https://www.kissfm.ua/pod
cast/ 

15. Kiss FM. Digital Інтернет Аудіо потік на сайті Kiss FM – 

 

https://www.kissfm.ua/pod
cast/ 

16. Радіо Маяк. Маяк 
Рор 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Маяк укр., 
рос. 

 

http://www.radiomayak.kr.
ua/contakts 

17. Радіо Маяк. Маяк 
Dance 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Маяк укр., 
рос. 

 

http://www.radiomayak.kr.
ua/contakts 

18. Радіо Маяк. Маяк 
Rock 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Маяк укр., 
рос. 

 

http://www.radiomayak.kr.
ua/contakts 
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19. Радіо Маяк. Маяк 
Lounge 

Інтернет Аудіо потік на сайті Радіо Маяк укр., 
рос. 

 

http://www.radiomayak.kr.
ua/contakts 

20. Воскресіння.  
Живе радіо. Канал 

“Ave, Maria” 

Інтернет Аудіо потік на сайті Воскресіння. 
Живе радіо 

укр. 

 

http://reradio.com.ua/page
s/11# 

21. Воскресіння.  
Живе радіо. Канал 
класичної  музики 

Інтернет Аудіо потік на сайті Воскресіння. 
Живе радіо 

укр. 

 

http://reradio.com.ua/page
s/11# 

22. Воскресіння.  
Живе радіо. 

Храмова музика 

Інтернет Аудіо потік на сайті Воскресіння. 
Живе радіо 

укр. 

 

http://reradio.com.ua/page
s/11# 

23. Воскресіння.  
Живе радіо. 

Християнський рок 

Інтернет Аудіо потік на сайті Воскресіння. 
Живе радіо 

укр. 

 

http://reradio.com.ua/page
s/11# 

24. Radio.Обозреватель Інтернет Київ – 

 

http://radio.obozrevatel.co
m/ 

25. Своё Radio Інтернет Харків – 

 
http://svoeradio.com/ 
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Таблиця Д.10 
Використання конвергентних інструментів у роботі українських інтернет-аудіопотоків (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Радіо Хіт FM (3) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Русское радио Україна (3) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Радіо Relax (2) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Radio ROKS (4) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Kiss FM (3) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6. Радіо Маяк (4) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Воскресіння (4) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Radio.Обозреватель (83) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9. Своё Radio (54) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всього 160 152 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 
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Таблиця Д.11 
Рівень конвергентності материкового українського радіомовлення (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Національні 23 23 15 23 13 17 11 20 21 10 13 7 22 22 13 
Відсотки 100% 100% 65% 100% 57% 74% 48% 87% 91% 43% 57% 30% 96% 96% 57% 
Суспільне 26 24 1 22 10 12 0 21 20 17 4 0 13 17 0 
Відсотки 100% 92% 4% 85% 39% 46% 0% 81% 77% 65% 15% 0% 50% 75% 0% 
Регіональне ⁄ 
місцеве 

59 55 5 51 14 17 6 42 49 32 14 5 40 42 15 

Відсотки 100 93% 9% 86% 24% 29% 10% 71% 83% 54% 24% 9% 68% 71% 25% 
Інтернет 20 20 6 19 9 7 8 17 17 6 4 1 18 14 7 
Відсотки 100% 100% 30% 95% 45% 35% 40% 85% 85% 30% 20% 5% 90% 70% 35% 
Аудіопотоки 160 160 152 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 
Відсотки 100 100% 95% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 
Всього: 128 радіостанцій 160 аудіопотоків 288 радіоініціатив 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Досліджувані українськомовні радіогодини в зарубіжному медіапросторі (2017 р.) 

 

 
  

№ 

з⁄п 

Назва 

програми 

Назва 

радіостанції 
Країна Мова 

Періодичність 

мовлення 
Ведучі Логотип 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. “Ukrainian 
Radio 

Brisbane” 

“Ukrainian 
Radio 

Brisbane” 

Австралія укр. НД 13.45–15.15 
з 1 липня 1990 р. 

Klara Djachenko, 
Olga Buchanan, 

Michael Djachenko, 
Hryhorij Hucalo, 

Hanna Symoniw, Nick 
Dmyterko, Ludmyla 

Gorossow, Ivan 
Dmyterko and Wasil 

Hawryszk 

 

http://www.ukrqld.com.
au/ukrainian-radio-
brisbane/ 

2. “Ukrainian” “3zzz” Австралія укр. СБ 20.00–21.00 
З 1989 р. 

 

Mrs. Oleksandra 
Korytsky; 

Dr. Olga Korytsky; 
Mr. George Korytsky; 

Mr. Alexander 
Rohowyj; 

Mrs. Maria Kardash 
Mother Lukia from 
Sisters of St. Basil 
(Melbourne parish) 

 

http://www.3zzz.com.a
u/program-guide/show/ 
ukrainian.html 
 
в ефірі української 
мовної групи 

3. “Ukrainian” “SBS” Австралія укр. 8–10 хв.  

 

http://www.sbs.com.au/
podcasts/yourlanguage/
ukrainian/ 
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4. “Голос і 
Музика 

України – 
Козацька 
Земля!” 

“FM 103.7 
Sendero – 
Cnel. Du 
Graty” 

Аргентина 
(Коронель 
Ду Граті, 

Чако) 

укр.  Степан Білан 

 

http://senderofm.com.ar
/notix/ 

5. “Голос 
України” 

“Radio 
Antártida” 

Аргентина 
(Буенос-
Айрес) 

укр. СР 
З 2001 р. 

Юрій Мушак 
режисер та 

координатор 

 https://www.raddios.co
m/4893-radio-online-
republica-am-670-san-
justo-argentina# 

6. “Живи 
Україна!” 

“FM88.7 – 
Wilde” 

Аргентина 
(Вильдо, 
Буенос-
Айрес) 

укр.  Анна, Іван Каспрук, 
Євген Крамар 

 !!! 
http://www.ukrainianw
orldcongress.org/UserFi
les/File/Annual_Meetin
gs_2009/Argentina.pdf 

7. “Люди 
України” 

“FM Unión 
98.1 – San 

Isidro” 

Аргентина 
(Сан Ісадо, 

Буенос-
Айрес) 

укр.   

 

https://www.unionradio
chihuahua.com/ 

8. “Слово та 
Музика 

України” 

“FM 91.1 
Concepción 
de la Sierra” 

Аргентина 
(Консепсьон 
де ла Сьєрра, 

Місіонес) 

укр.    http://www.ukrainianw
orldcongress.org/UserFi
les/File/Annual_Meetin
gs_2009/Argentina.pdf 

9. “Україна 
танцює і 
співає” 

“FM 
Difusión 

98.1” 

Аргентина 
(Беріссо) 

укр.  Уляна та Луїс 
Вітошинські, арієла 

Тверда, Микола 
Цюпер, Долорес та 

Ампаро Пендон, 
Сантьяго Гарматюк 

 http://www.ukrainianw
orldcongress.org/UserFi
les/File/Annual_Meetin
gs_2009/Argentina.pdf 

10. “Час 
України” 

“FM 89.7 
Éxito – 

Apóstoles” 

Аргентина 
(Апостолес, 
Місіонес) 

укр.  Микола Глинка 

 

http://www.ukrainianworl
dcongress.org/UserFiles/F
ile/Annual_Meetings_200
9/Argentina.pdf 
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11. “Programa de 
Marcio 

Balaban” 

“Rádio 
Iguaçu” 

Бразилія укр. СБ 18:30–19:30 Marcio Balaban 
 

http://radioiguassu.com.
br/ 
http://www.rcub.com.br
/rcub/ucrania/radios/ 

12. “Rádio 
Rozmova” 

“Rádio 
Rozmova” 

Бразилія укр. Цілодобова 
музична 

радіостанція 

український 
культуральний 

портал. На додаток 
до музики сайт 

представляє, поточні 
новини, цікаві 

факти, фотографії та 
записник. 

http://www.radiorozmo
va.com.br 

13. “Radio 
Zabava” 

“Radio 
Zabava” 

Бразилія 
(Пруденто

поліс) 

укр. 
музику 
португ. 
текст 

00.00–06.00 – Різноманітні програми. 
06.00–08.00 – Коломийки. 

08.00–12.00 – Ведучі, діалоги, 
замовлення пісень. 

12.00–13.00 – Інструментальна музика. 
13.00–17.00 – Розмовна програма. 
17.00–20.00 – Фольклорна музика. 

20.00–22.00 – Час хітів. 
22.00–00.00 – Український рок. 

 

https://bestradio.fm/ukr
aine/417-radio-
zabava.html 

14. “Червона 
калина” 

“Raadio 4” Естонія укр. СБ 19.15–20.00 
 

 
 

https://r4.err.ee/v/cherv
ona_kalyna/saated/d643
aeff-ad9e-4a98-ae91-
b8ce566dc07e/chervona
-kalyna 

15. “Українська 
родина” 

“Ukrainian 
Family” 

 

 Казахстан укр.  За іншою 
версією  

програма 
має назву 

“Українське 
сімейне  

 https://www.sav.sk/jo
urnals/uploads/0515114
5SPS_%201_2016_E%
20Nechayeva_P%20To
kar_M%20Onuchko_S
%20Ruban.pdf 
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     радіо” 
“Ukrainian 

Family radio 
show” 

 http://www.ukraine300
0.org.ua/eng/yesterday/
yesnews/6803.html 

16. “Радіо 
Разом” 

“Радіо 
Разом” 

Канада 
(Торонто) 

укр. Цілодобова інтрентет-
радіостанція 

 
 

http://razom.media/ 

17. “Селекція” “Радіо 
Разом” 

Канада 
(Торонто) 

укр. ПТ 19.00 
СБ 15.00 
(повтор) 

Чарт⁄хіт-
парад 

української 
музики 
Спілний 
проект з 

“ДжемFM” 

 

http://razom.media/radi
o/ 

18. “Стереовечі
р” 

“Радіо 
Разом” 

Канада 
(Торонто) 

укр. ПТ 21.00 
Інтерв’ю з українськими 

музикантами 

Олег 
Білецький 

 

http://razom.media/radi
o/ 

19. “Chetverta 
Khvilya” 

(“Четверта 
хвиля”) 

 

“CJSF 
Radio” 

Канада 
(Ванкувер) 

укр. СБ11.00–12.00 
Музично-розмовна 

програма 

Павло 
Манугевич 

 

http://www.cjsf.ca/pgui
de/index.php 
https://www.facebook.c
om/UkrainianCanada/?f
ref=nf 

20. “Knyzhka 
Corner Book 

Review” 
(“Книжковий 

куток 
рецензій на 

книги”) 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
Наш голос – 

радіо 
українського 

коріння 

Канада укр., 
англ. 

5–8 хв. 
 

Myra Junyk 

 

https://www.nashholos.
com/book-review-2016-
kobzar-award-winner-
detachment-by-
maurice-mierau/ 

21. “Nash Holos 
Nanaimo” 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
 

Канада 
(Нанаймо) 

укр., 
англ. 

СР 23.00–01.00 
музична 

Оксана 
Поберезнюк 

 

https://www.nashholos.
com/nash-holos-
nanaimo-2017-0503-
hour-2/ 
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22. “Ukrainian 
Jewish 

Heritage” 
(“Українська 

єврейська 
спадщина”) 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
 

Канада укр., 
англ. 

5–7 хв. 
Програма про історію 
культуру єврейської 
культури в Україні 

Peter Bejger 

 

https://www.nashholos.
com/category/features/u
krainian-jewish-
heritage/ 

23. “Victor’s 
Vignettes” 

(“Вікторові 
Віньєтки”) 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
 

Канада укр., 
англ. 

3–5 хв 
Розповіді про життя в 

радянській і 
пострадянській Україні 

Сергії 
Казнадій 

 

https://www.nashholos.
com/victors-vignettes-
my-baba-said/ 

24. “Nash Holos 
International 

Edition” 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
 

Канада укр., 
англ. 

55 хв. 
музична 

Pawlina 
 

 

https://www.nashholos.
com/nash-holos-
international-edition-
2015-0911/ 

25. Nash Holos 
Vancouver 

(“Наш голос 
Ванкувер”) 

“Nash Holos 
Radio Roots 

Radio” 
 

Канада 
(Ванкувер) 

укр., 
англ. 

СБ 19.00–19.00 
музична 

Pawlina 
 

 

https://www.nashholos.
com/nash-holos-
vancouver-2017-0513/ 

26. “Le Temps 
Ukrainien” 

(“Українськ
ий час”) 

“CFMB 1280 
AM Radio 
Montreal” 

Канада 
(Монтреаль) 

укр. 
англ. 

франц. 

СБ 18.00–19.00 
новини, бесіди з цікавими 

людьми, релігійні 
програми та музика 

Оксана 
Сеньків 

 

https://www.youtube.co
m/channel/UCbVH8tO
UPYBv2K-ipN1tHqA 
50 р. 

27. “MEEST 
Радіо” 

“MEEST 
Радіо” 

Канада 
(Торонто) 

укр. ПН-ПТ 09.00–10.00  

 

https://www.facebook.c
om/Ukrainian-Radio-
Program-MICT-
773453102680174/?hc_
ref=PAGES_TIMELINE 

28. “Postup” 
(“Поступ”) 

“СiRV Radio 
Internetional” 

Канада 
(Торонто) 

укр. ПН-НД 21.00–22.00 
музична 

Luba 
Matviyas  

http://www.cirvfm.com/
schedule.html 

607 



608 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. “Prometheus
” 

(“Прометей”
) 

“Chinradio” Канада укр. НД 16.00–17.00 
музична 
З 1962 р. 

Olha 
Vovnysh 

 

http://www.chinradio.c
om/ukrainian 

30. “Ukrainian” 
(“Українці”) 

“Chinradio” 
Ottawa” 

Канада укр. НД 18.00–19.00 
 

Ірена Белл 

 

http://chinradioottawa.c
om/index.php/programs
/21-programs/209-
ukrainian 

31. “Song of 
Ukraine” 

(“Українська 
пісня”) 

“Cjmr1320” Канада укр. ПН-ПТ 19.30–20.00 
музична 

 
 

http://www.cjmr1320.c
a/schedule.php 

32. “Sounds of 
Ukraine” 

“CJAM 99,1 
FM” 

Канада укр. НД 11:00–12:00 Карен 
Момотук  

http://www.cjam.ca/sup
ercali/index.php?o=3 

33. “The Zabava 
Program” 
(“Забава”) 

“840 CFCW” Канада укр. 
музика 
англ. 
текст 

НД 19.00–21.00 
З 2007 р. 
Музична 

Стефан 
Чвок 

  

http://www.cfcw.com/i
nside.asp?mn=17&id=9
3&cc=3 

34. “Ukrainian 
Program” 

CKER Radio Канада 
(Едмонтон) 

укр.   

 

http://www.ucc.ca/news
/links/community-
media/ 

35. “Ukrainian” 
(“Українці”) 

“CKJS 
AM810 

Multilingual” 

Канада укр. ПН-ПТ 19.00–20.00 
СБ 17.00–18.00 

 

 

http://ckjs.com/on-air-
schedule/ 

36. “Берегиня” “Кыргыз 
Радиосу” 

Киргизстан укр.  Володимир 
Нарозя – 

громадський 
та 

культурний 
діяч 

української 
діаспори. 

 

http://kyrgyzstan.mfa.g
ov.ua/ua/ukraine-
kg/ukrainians-in-kg 
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37. “Калинові 
грона” 

“Lietuvos 
nacionalinis 

radijas ir 
televizija” 

Литва укр. 2 р./міс. 
60 хв. 

 

Юрій 
Паньків 
редактор 

 

http://www.lrt.lt/radijas/
radijo-programa 

38. “На хвилях 
Дніпра” 

“Latvijas 
Radio 4 
Doma 

laukums” 

Литва укр. 1 р./міс. 
 

Людмила 
Пилип 
ведуча 

журналіст  

http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/p
eredachi/peredachi-
nacionalnih-kulturnih-
obschestv/ 

39. “Відроджен
ня” 

“Radio 
Moldova” 

Молдова укр. ЧТ 30 хв. 
радіожурнал 

К.Кожухар 
головний 
редактор  

http://trm.md/ro/actualit
ati/ 

40. “РБЦ” 
РАДІО БЕЗ 
ЦЕНЗУРИ 

проект 
Олександра 

Івахнюка 

“РБЦ” 
РАДІО БЕЗ 
ЦЕНЗУРИ 

проект 
Олександра 

Івахнюка 

Польща укр. Аудіоподкасти без сітки 
мовлення 

Олександр 
Івахнюк 

 

http://ivakhniuk.com/ 

41. “Audycje w 
języku 

ukraińskim” 
(“Трансляції 

на 
українській 

мові”) 

“Radio 
Olsztyn” 

Польща укр. ПН-СБ 10.50-11.00 
ПН-ПТ 18.10-18.30 

НД 20.30-21.00 

Ганна 
Веселовська 

Роман 
Боднар 

Ярослава 
Хруник 

(над 
програмою 
працювали) 

 

http://ro.com.pl/audycje
-w-jezyku-ukrainskim-
luty-2017/01320298 

42. “Czas na 
herbatę z 

imigrantami” 
(“Час для  

чаю з 
імігрантами”) 

“Radio 
Wnet” 

Польща укр., 
пол. 

Остання середа місяця 
18.00–18.55 

 

Міхал 
Жейміс 

 http://www.radiownet.p
l/etery/swoj-czy-obcy  
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43. “Swój czy 
obcy?” 

(“Свій або 
чужий”) 

“Radio 
Wnet” 

Польща укр., 
пол. 

ПН 18.00-18.55 
 

Міхал 
Жейміс 

 

https://www.facebook.c
om/pg/swojczyobcy/ab
out/?ref=page_internal  
 
http://www.radiownet.p
l/etery/swoj-czy-obcy  

44. “Kermesz” 
(“Кермеш”) 

свято у 
лемківські 
традиції 

 

“Radio 
Kraków” 

Польща укр. НД 22.35-23.00 
культурологічна 

Олександра 
Лащенко 

 

http://www.radiokrako
w.pl/audycje/kermesz/ 

45. “Magazyn 
ukraiński” 

(“Український 
журнал”) 

 

“Radio 
Koszalin” 

Польща укр. НД 20.15-20.30 Анна 
Вінницька 

 

http://www.prk24.pl/ 

46. “Posydeńki” 
(“Поси-
деньки”) 

“Radio 
Szczecin” 

Польща укр., 
пол. 

НД 22.05-22.55 Малгожата 
Фрімус 

Ян Сирник 

 

http://radioszczecin.pl/2
49,541,posydenki-
22012017-posluchaj-
audycji 

47. “Radio 
Zabawka” 

(“Радіо 
іграшки”) 

“Imiradio” Польща укр., 
пол 

СБ 13.00-14.00 Наталія 
Кравець, 
Тетяна 

Кравець 
 

http://imiradio.pl/audyc
je/ 

48. “Przepis na 
Sukces” 

(“Рецепти 
успіху”) 

“Imiradio” Польща укр., 
пол. 

СР 18.00-19.00 Марина 
Гузар 

 

http://imiradio.pl/audyc
je/ 

49. “T-Live” “Imiradio” Польща укр., 
рос., 
пол. 

ЧТ 16.00-18.00 Борис Судін 

 

http://imiradio.pl/audyc
je/ 
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50. “Życie 
szkolne” 

(“Шкільне 
життя”) 

“Imiradio” Польща укр., 
рос. 

ПТ 17.00-18.00 Марія Маєв
ська 

 

http://imiradio.pl/audyc
je/ 

51. “Skrynia” 
(“Скриня”) 

“Radio 
Rzeszów” 

 

Польща укр. ПН-ЧТ 22.00-22.30 Ольга 
Халабуд, 

Івона 
П’єтак 

 

http://www.radio.rzeszo
w.pl/ 

52. “Ukraińska 
dumka” 

(“Українська 
думка”) 

“Polskiego 
Radia 

Białystok” 

Польща укр. ПН, СР 18.00-18.45 
нд 08.00-08.30 

Євген 
Рижик 

Славомір 
Завчук 

http://www.radio.bialys
tok.pl/dumka/ 

53. “Ukraińskie 
Słowo” 

(“Українське 
слово”) 

“Radia 
Orthodoxia” 

Перше 
православне 

радіо 
Польщі 

Польща укр. ЧТ 16.45-17.05 Агнешка 
Парфенюк 

Ганна 
Качук 

почергово  

http://nadbuhom.pl/pag
e_rtv.html 
 
https://orthodoxia.pl/ 

54. “Український 
Голос” 

“Rádio 
Horizonte 
92,8 FM” 

Португалія 
(Лісабон) 

укр. ПН-НД 21:00–22:00  
 

https://tunein.com/radio
/Horizonte-FM-928-
s104511/ 

55. “Radio 
Spilka” 

“Radio 
Spilka” 

Португалія укр. Перша програма 
незалежного радіо Спілки 

українців у Португалії. 
 

 https://www.spilka.pt/inde
x.php/110-2009-05-11-
21-23-05/radio-spilka-
predstavljae/6129-
radiospilkastudio-
predstavljae 

56.   Сербія укр. Радіопрограми українською мовою транслюють 
регіональні радіостанції в містах Врбас, Кула, Інджія, 
Сремська Митровиця та воєводинська компанія РТВ з 

м. Новий Сад. На радіо Новий Сад програми русинською 
мовою щоденно займають 4 години ефіру, радіомовлення 

русинською ведуть також місцеві радіостанції в містах  

http://serbia.mfa.gov.ua
/ua/ukraine-
n/ukrainians-in-n 
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57.     Кула, Врбас, Бачка Топола та Шид. Телебачення Нового 
Саду надає 11 годин щомісячно для транслювання 

русинськомовних передач 

 

58.         

59.   Словаччина 
(Кошице) 

укр. 25 год/міс. Людмила 
Гар’янська 

 http://slovakia.mfa.gov.
ua/ua/ukraine-
sk/ukrainians-in-sk 

60. “За Україну, 
за її волю!” 

“Ukrainian 
Independent 

Radio” 

США 
(Чикаго) 

укр. 7-25 хв. 
(71 випуск) 

Роман 
Коваль  

http://nezboryma-naciya. 
org.ua/chikago.php 

61. Радіо 
“Домівка” 

Радіо 
“Домівка” 

США 
(Нью-
Йорк) 

укр. ПН-НД 21.00 
24⁄7 музичний нон-стоп 

Станіслав 
Демочко, 

Юрій 
Баюрак, 
Ярослав 

Кошелев-
ський 

 

http://domivka.fm/ 

62. “BFG Radio” “BFG Radio” США 
(Чикаго) 

укр., 
рос. 

24⁄7 BFG Radio – 
це сучасна 

багатоетапна 
онлайнова 

радіостанція 
цілодобово в 

Чикаго 
(США) 

 

https://www.bfgradio.us
/ 

63. “Ukie Drive” “Ukie Drive” 
Американ-

сько-
українське 

радіо 

США 
(Чикаго) 

укр. 24⁄7 
ПН 10.00–11.00 

НД 14.00–16.00 – 
розмовні блоки 

 

Віктор 
Рибаченко, 
Анастасія 

Сула, 
Дмитро 
Петрук, 

 

http://www.ukiedrive.n
et/ 
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     Володимир 
Дуда, 
Юрій 

Заверуха 

  

64. “Ukrainian 
Baptist 

Church” 
(“Українська 

баптистка 
церква”) 

“WWDB-
AM 860” 

США 
(Філадель-

фія) 

укр. СБ 13.00–13.00 

Борис 
Захарчук, 

Орися 
Hewka,  

Іван 
Прашко, 
Наталя 
Гріга, 

Наталя 
Пазуняк, 

Матра 
Тарнавська, 

Ярослав 
Колодій 

 

http://wwdbam.com/ukr
ainian-baptist-church/ 

65. “Ukrainian 
Educational 
and Cultural 

Center” 
(“Український 

освітній та 
культурний 

центр”) 

“WWDB-
AM 860” 

США 
(Філадель-

фія) 

укр. СБ 9.00–10.00 

 

http://wwdbam.com/ukr
ainian-educational-
cultural-center/ 

66. “Ukrainian 
Hour” 

(“Українська 
година”) 

“WWDB-
AM 860” 

США 
(Філадель-

фія) 

укр., 
англ. 

СБ 12.00–13.00 

 

http://wwdbam.com/20
17/02/11/ukrainian-
hour-02-11-17/ 
http://wwdbam.com/ukr
ainian-hour/ 
 

67. “Ukrainian 
Independent 

Radio” 

“Ukrainian 
Independent 

Radio” 

США 
(Чикаго) 

укр. ПН–ПТ 07.00-08.00 
 

Владислав 
Кислий 

П. Табаков 
Олександр 
Рипливий 

 

 

https://soundcloud.com/
ukrainian-radio-chicago 
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68. “Українська 
Хвиля 

Колорадо” 

“Radio 
Ukrainian 

Voice of the 
Rockies1150

AM” 

США укр. СБ 10:00–11:00 Алла Зарова, 
Ірина 

Шаталова, 
Марина 

Дуброва, 
Христия 

Лосіанович, 
Надія 

Мироненко, 
Оксана 
Бантлі, 
Євген 
Марак, 

Олена Рут, 
Назар 

Дубчак 

 
http://www.ukrainianso
fcolorado.com/radio-
ukrainian-voice-of-the-
rockies/ 

69. “Radio 
Slavianka” 

“Radio 
Slavianka” 

Швеція укр. CР 18:00–20:00  

 

http://www.ruslana.se/ 
Blogg/ 
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Таблиця Е.2 
Використання конвергентних інструментів у роботі українськомовних радіогодин в зарубіжному 

медіапросторі (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. “Ukrainian Radio  
Brisbane” 

1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

2. “Ukrainian” (“3zzz”) 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

3. “Ukrainian” (“SBS”) 1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

4. “Голос і Музика України – 
Козацька Земля!” 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5. “Голос України” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

6. “Живи Україна!” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. “Люди України” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. “Слово та Музика 
України” 

0 0 укр. 1 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. “Україна танцює і співає” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. “Час України” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. “Programa de Marcio 
Balaban” 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12. “Rádio Rozmova” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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13. “Radio Zabava” 0 0 укр.  
музика, 

порт. 
текст 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. “Червона калина” 1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

15. “Українська родина” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. “Радіо Разом” 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

17. “Селекція” 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

18. “Стереовечір” 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

19. “Chetverta Khvilya” 
(“Четверта хвиля”) 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

20. “Knyzhka Corner Book 
Review” (“Книжковий 
куток рецензій на книги”) 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

21. “Nash Holos Nanaimo” 1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

22. “Ukrainian Jewish 
Heritage” (“Українська 
єврейська спадщина”) 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

23. “Victor’s Vignettes” 
(“Вікторові Віньєтки”) 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

24. Nash Holos International 
Edition 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

25. Nash Holos Vancouver 
(“Наш голос Ванкувер”) 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

26. “Le Temps Ukrainien” 
(“Український час”) 

0 0 укр., 
англ., 

франц. 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27. “MEEST Радіо” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 616 
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28. “Postup” (“Поступ”) 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

29. “Prometheus” 
(“Прометей”) 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

30. “Ukrainian” (“Українці”) 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

31. “Song of Ukraine” 
(“Українська пісня”) 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32. “Sounds of Ukraine” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

33. “The Zabava Program” 
(“Забава”) 

1 0 укр 
музика, 
англ. 
текст 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34. “Ukrainian Program” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. “Ukrainian” (“Українці”) 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36. “Берегиня” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37. “Калинові грона” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38. “На хвилях Дніпра” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39. “Відродження” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40. “РБЦ” РАДІО БЕЗ 
ЦЕНЗУРИ проект 
Олександра Івахнюка 

1 0 укр. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

41. “Audycje w języku 
ukraińskim” (“Трансляції 
на українській мові”) 

1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

42. “Czas na herbatę z 
imigrantami” (“Час для 
чаю з імігрантами”) 

1 0 укр.,
пол. 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

43. “Swój czy obcy?” (“Свій 1 0 укр., 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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або чужий”) пол. 
44. “Kermesz” (“Кермеш”) 

свято у лемківські 
традиції 

1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

45. “Magazyn ukraiński” 
(“Український журнал”) 

1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46. “Posydeńki” 
(“Посиденьки”) 

1 0 укр., 
пол. 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

47. “Radio Zabawka” (“Радіо 
іграшки”) 

1 0 укр., 
пол. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48. Przepis na Sukces 
(“Рецепти успіху”) 

1 0 укр., 
пол. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49. “T-Live” 1 0 укр., 
рос., 
пол. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50. “Życie szkolne” (“Шкільне 
життя”) 

1 0 укр., 
рос. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51. “Skrynia” (“Скриня”) 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52. “Ukraińska dumka” 
(“Українська думка”) 

1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

53. “Ukraińskie Słowo” 
(“Українське слово”) 

1 0 укр. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

54. “Український Голос ” 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55. “Radio Spilka” 1 0 укр. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

56. Сербія 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57. Словаччина 0 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58. “За Україну, за її волю!” 1 0 укр. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

59. Радіо “Домівка” 1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
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60. “BFG Radio” 1 1 укр., 
рос. 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

61. “Ukie Drive” 1 0 укр. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

62. “Ukrainian Baptist Church” 
(“Українська баптистка 
церква”) 

1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

63. “Ukrainian Educational and 
Cultural Center” 
(“Український освітній та 
культурний центр”) 

1 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

64. “Ukrainian Hour” 
(“Українська година”) 

1 0 укр., 
англ. 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

65. “Ukrainian Independent 
Radio” 

0 0 укр. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

66. “Radio Ukrainian Voice of 
the Rockies” 

1 0 укр. 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

67. “Radio Slavianka” 1 0 укр. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Всього: 55 1  63 25 25 1 20 18 7 6 0 33 38 15 

Всього: % 82% 2%  94% 37% 37% 2% 30% 27% 10% 9% 0% 49% 57% 22% 
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Таблиця Е.3 
Досліджувані українські редакції міжнародних радіостанцій  (2017 р.) 

 
№ 

з⁄п 

Назва 

радіостанції 

Структурний 

підрозділ 
Країна Загальна 

кількість 

мов 

Мова 

редакції 

Тип контенту / періодичність 

мовлення 

Логотип Джерела (грудень 

2017 р.), рік 

створення редакції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. “ВВС” “ВВС 
Україна” 

Велико-
британія 

29 укр., 
рос. 

Сайт 
 

http://www.bbc.com/
ukrainian 
З 1 червня 1992 р. 
до 29 квітня 2011 р. 
(у форматі радіо) 

2. “Voice of 
America” 
(“Голос 

Америки”) 

Українська 
служба 
“Голосу 

Америки” 

США 46 укр. 
 

Телепрограми, сайт 

 

https://ukrainian.voa
news.com/p/5206.ht
ml 
З 1949 р. до 2008 р. 
(у форматі радіо) 

3. “Radio Free 
Europe/Radio 

Liberty” 
(“Радіо 

Свобода⁄Радіо 
Вільна 

Європа ”) 

Українська 
редакція 
“Радіо 

Свобода” 

Чехія 
 

25 укр. Телерадіопрограми, сайт 
СБ 9.07–09.32 “Радиво” (“Радіо 

Свобода” і “Радіо Ера 
FM”), “Право на дію”, 

“Деталі”(“Радіо Свобода” і 
“Радіо Ера FM”); Історична 

собода”, “Свобода сьогодні”, 
“Ранкова свобода”, “Європа на 

зв’язку”, “Ваша свобода”, 
“Донбас. Реалії”, “Схеми”. 

 

https://www.radiosv
oboda.org/p/4388.ht
ml 
З 1954 р. 

4. “Polskie 
Radio” 

(“Польське 
Радіо”) 

Українська 
служба 

“Польського 
радіо” 

Польща 8 Укр. Радіопрограми, сайт 
ПН-НД 19:30–19:57 

“Інформаційно-аналітичний 
блок” на сайті. 

ВТ-ПТ 02:05–02:35 “Радіо Ряшів” 
(Radio Rzeszów) Покритяття  

 

http://www.polradio.p
l/5/34/Artykul/73969 
З 1990 р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.      районів Львівської обл. 
ПН-СБ 19.30, 21.30,  00.30 в 
Мережі та через супутник. 

ПН-СБ 19.30 “Радіо Ера FM”, 
супутник Astra 4.8E. 

ПН-НД 18:30, 00:30, 04:30 в 
Польщі у форматі “DAB+”. 

  

6. “Deutsche 
Welle” 

(“Німецька 
хвиля”) 

Українська 
редакція 

“Німецької 
хвилі” 

Німеч-
чина 

30 укр. Телепрограми, сайт http://www.dw.com/u
k/медіатека/усі-
медіаформати/s-
100888 
З 2000 р. 

7. “Vatican 
Radio” 

Українська 
редакція 

радіо 
“Ватикан” 

Ватикан 39 укр. Радіопрограми, сайт 
ПН–НД 17.40–19.40 Українська 

програма 
НД 7.07–7.10 Українська 

літургія 

http://uk.radiovatica
na.va/epg-
web#!/?cid=167#3 
З 1939 р. 

8. “CRI Online” Українська 
служба 

“Міжнарод-
ного радіо 

Китаю” 

Китай 56 укр. 
кит. 

Радіопрограми, сайт 
ПН: Хіти Піднебесної 
ВТ: Китай зблизька 

СР: Вчимо китайську 
ЧТ: Невідомий Китай 
ПТ: Підсумки тижня 

http://ukrainian.cri.c
n/index.htm 
З 2008 р. 
 

9. “Radio 
Romania 

International” 
(“Всесвітня 

служба Радіо 
Румунія”) 

Українська 
редакція 

Всесвітньої 
служби 
“Радіо 

Румунія” 

Румунія 13 укр. Радіопрограми, сайт 
ПН-НД 18.00; 20.00; 22.00 
“Злободенність”. “Усе про 

Румунію”, “Відкрита студія” 

http://www.rri.ro/uk
_uk/Всесвітня_слу
жба_Радіо_Румунія
-639 
З 25 вересня 1994 р. 
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Таблиця Е.4 

Використання конвергентних інструментів у роботі українських редакцій міжнародних радіостанцій  (2017 р.) 
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1. “ВВС Україна” 1 1 укр., 
рос. 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

2. Українська служба “Голосу 
Америки” 

1 1 укр.  0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

3. Українська редакція “Радіо 
Свобода” 

1 1 укр.  0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

4. Українська служба 
“Польського радіо” 

1 0 укр.  1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

5. Українська редакція 
“Німецької хвилі” 

1 0 укр.  0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

6. Українська програма “Радіо 
Ватикану” 

1 0 укр.  1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

7. Українська служба 
“Міжнародного радіо Китаю” 

1 0 укр., 
кит.  

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

8. Всесвітньої служби “Радіо 
Румунія” 

1 1 укр.  1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

         Всього: 8 4  3 4 4 1 8 8 8 7 0 8 8 0 

         Всього, % 100% 50%  38% 50% 50% 13% 100% 100% 100% 88% 0% 100% 100% 0% 
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Таблиця Е.5 
Досліджувані радіопроекти мовами національних меншин (крім російської) в Україні  (2017 р.) 

№ 

з⁄п 

Назва 

радіостанції 
Область Мова ефіру Лого 

Джерела 

(грудень 2017 р.) 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. “Pulzus Rádió” Закарпатська 
(Мукачево) 

угорська 
 

https://radiovolna.net
/1732-puls-beregove-
ukraina.html 

Радіостанція венгрів Закарпаття 

2. Радіо Буковина Чернівці румунська 

 

http://www.radiobuk.
com.ua/?page_id=84
7 

20.15 − Блок передач румунською мовою. 
СБ 20.15 − З джерел народної краси (румун. 
мовою). 
НД 20.15 Недільна крамниця(румун. мовою) 

3. Радіо 
“Буковина”. 

Культура (УР-3) 

Чернівці румунська 

 

https://bukovyna.tv/r
umunomovni-
proekty/  

ПН-Пт 18.35 – Блок передач румунською 
мовою. 
СБ-НД 18.30 – Блок передач румунською 
мовою. 

4. Свобода FM Чернігів білоруська  http://svoboda.fm/ http://mmr.ua/show/fmexit_pochemu_tsifrovoe
_radio_ne_na_volne#156915851.1512908311 

5. Радіо 
Незалежність 

Львів польська 

 

http://www.radio-
n.com/?page_id=432 

Програма польськомовної редакці 
СБ 09.00 – 12.00 Програма польськомовної 
редакції. 
НД 19.00 – 21.00 Програма польськомовної 
редакції. 

6. Radio Lwow Львів польська 

 

https://www.radiolw
ow.org/archiwum/na
sza-klawa-redakcja 

Польська редакція “Радіо Незалежність” 

7. Крим. Реалії Чонгар 
(Херсонська обл.) 

Татарська 
українська 

 

https://ru.krymr.com
/schedule/radio/103 

Мовлення на Крим спільний проект із 
“Радіо Свобода” 

8. Радіо Хаят Василівка 
(Херсонська обл.) 

татарська 

 

http://www.qha.com.
ua/radiohayat 

Кримськоатарська радіостанція із Києва 
мовить на Крим 

9. Meydan FM Генічеськ, Чонгар 
(Херсонська обл.) 

татарська 
 

http://meydan.fm/ua/
about# 
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Таблиця Е.6 
Використання конвергентних інструментів у радіопроектах мовами національних меншин (крім російської) в Україні (2017 р.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. “Pulzus Rádió” 0 0 угор. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Радіо Буковина 1 0 рум. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

3. Радіо “Буковина”. 
Культура (УР-3)  

1 0 рум. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

4. Свобода FM 1 0 білор. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

5. Радіо 
Незалежність  

1 0 пол. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

6. Radio Lwow 1 0 пол. 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

7. Крим.Реалії 1 0 татар. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

8. Радіо Хаят 1 0 татар. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

9. Meydan FM 1 0 татар. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

Всього 8 0  8 4 4 0 7 7 7 3 0 8 7 1 

Всього, % 89% 0%  89% 44% 44% 0% 78% 78% 78% 33% 0% 89% 78% 11% 
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Додаток Ж 
Прибутки від радіореклами в загальному рекламно-комунікаційному 

ринку України 
(Джерело: http://vrk.org.ua. Доступ – грудень 2017 р.) 

№ Рік 

Рівень 

прибутків 

сектору, 

млн грн 

Прогноз 

наступного 

року, 

млн грн 

Примітки 

1 2007 170  “Бурхливого зростання обсягів реклами на радіо у 
зв’язку з подорожчанням інших медіаносіїв експерти 
ніяк не дочекаються, але оптимізм зберігається” 
[http://vrk.org.ua]. 

3 2008 160 130 “Криза четвертого кварталу “з’їла” плани зростання і 
навіть призвела до недобору бюджетів минулого 
року” [http://vrk.org.ua]. 

4 2009 120 150 “У четвертому кварталі почався бум в радіореклами. 
Цей фактор дозволяє досить оптимістично планувати 
наступний рік і трохи знизити падіння ринку радіо” 
[http://vrk.org.ua]. 

5 2010 200 228 “Проведено спеціальне дослідження рекламних 
бюджетів регіональних радіостанцій, а також вартості 
розміщення рекламних матеріалів на національних 
радіостанціях поза рекламними блоками” 
[http://vrk.org.ua]. 

6 2011 271 312 “З трендів відзначимо, що саме спонсорство буде 
рости на радіо випереджаючими темпами – такий 
прогноз експертів” [http://vrk.org.ua]. 

7 2012 312 359 “Попит на цей медіаканал стабільно зростає. 
Стимулюється це в тому числі, на думку учасників 
ринку, стабілізацією ситуації з дослідниками. 
Справляє свій вплив на радіо і зростання цін на ТБ. 
Експерти не бачать причин сумніватися і в 
наступному році” [http://vrk.org.ua]. 

8 2013 340 374 “В черговий раз ми пишемо слова про 
“недооціненість” цього виду медіа з точки зору 
реклами. Низький клаттер, адекватна вартість, 
наявність якісного дослідження – ось ті чинники, які, 
по ідеї, повинні сприяти популярності радіо для 
рекламодавця” [http://vrk.org.ua]. 

9 2014 296   
10 2015 304 387 “Національний ринок радіо реклами, на відміну від 

інших видів традиційної медіа реклами, розвивався 
стабільно, без стрибків, показавши зростання 
рекламних бюджетів на 5–6%” [http://vrk.org.ua]. 

11 2016 400 480 “Зріс попит на цей медіа канал зі сторони не тільки 
національних, а й регіональних рекламодавців” 
http://vrk.org.ua]. 

12 2017 480 578 “Цей медіа канал останні кілька років показує 
унікальну стабільність. Зростання річних обсягів у 
20%. Без стрибків-прискорень, без падінь-провалів” 
[http://mmr.ua/show/reklamno-
kommunikatsionnyy_rynok_ukrainy_2017_i_prognozy_na
_2018_god#1127163223.1535705372]. 
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Додаток З 
Таблиця З.1 

Прояви інформаційної агресії в радіомовленні 

(Доступ – грудень 2017 р.) 
№ 

з⁄п 

Елементи 

інформаційної 

агресії 

Приклади інформаційної 

агресії в ефірі російських 

радіостанцій 

Приклади інформаційної 

протидії агресії в ефірі 

українських радіостанцій 

1 2 3 4 

1 теоретичне 
залякування 

“Воюють і застосовують 
військову силу зі слабкими 
державами. Там де рвонути не 
може. Із сильними країнами ці 
геополітичні протиріччя прояв-
ляються в іншій формі. Вони 
можуть проявлятися у вигляді 
кольорових революцій” 
(17 вересня 2017 р. програма 
“Человек с ружьем” на радіо 
“Маяк” (Росія). Гіс-ть О. Лихо-
носов, доцент кафедры военной 
академии генштаба РФ 
[https://radiomayak.ru/shows/epis
ode/id/1545129/#].) 

“Те що ми програли 
інформаційну війну ми відчули 
тільки тоді, коли зброя почала 
вбивати людей на фоні того що 
частина населення Східної 
України це сприймала дуже 
зрозуміло. Тому зараз ми 
вчимося” (30 грудня 2014 р. 
програма “Від першої особи” 
радіо “Ера FM” Гість – 
Ю. Артеменко, Голова 
Національної ради з питань 
телебачення та радіомовлення 
[http://www.eramedia.com.ua/arti
cle/213446-
chomu_ukranska_nformatcyina_b
ezpeka_u_rukah_diletantv_/]) 

2 протистояння 
інформаційних 
потенціалів 

“Чому Америка по периметру 
Росії розставила такі 
протиріччя, які періодично себе 
проявляють. Всі ці країни 
Молдова Україна, Білорусь, 
середньоазіатські республіки це 
зона інтересів Росії. Там 
проживає дуже велика кількість 
російськомовного населення. 
Це мова нашого спілкування і 
Росія за цих людей 
відповідальна, як сильна 
держава” (17 вересня 2017 р. 
програма “Человек с ружьем” 
на радіо “Маяк” (Росія). Гість 
О. Лихоносов, доцент кафедры 
военной академии генштаба РФ 
[https://radiomayak.ru/shows/epis
ode/id/1545129/#]”  

“Україна в інформаційному 
полі грає, висловлюючись 
футбольною термінологією, на 
контратаки: це створення 
Міністерства інформаційної 
політики; Міністерство 
закордонних справ стало 
працювати трішечки по іншому. 
Третій напрямок, те що ми 
маємо на сьогодні практично 
консолідовану позицію 
багатьох впливових країн 
стосовно України. Інша річ нам 
не вистачає вольових дій, гри 
на полі противника [8 квітня 
2015 р. ранкове шоу “Велика 
країна” радіо “Ера FM” Гість – 
В Хомаха, аналітик, керівник 
проекту Digests & Analytics 
Ukraine О. Вигонський, 
фрілансер 
[http://www.eramedia.com.ua/arti
cle/218295-
v_nformatcyinyi_vyin_ros_proti_
ukrani_mi_lishe_vdgavkumosya_
_ne_/] 
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1 2 3 4 

3 конкуренція 
інформаційних 
стратегій 

Візьмемо як приклад ту ж 
Україну. Коли ополченці 
Південного Сходу України 
називають режим в Києві 
“хунтою”, армію – 
“карателями”, “бандерівцями” і 
т.д., їх зрозуміти можна. Вони 
воюють, знаходяться на фронті. 
Росія взагалі-то цю київську 
владу офіційно визнала. Наш 
президент сказав, що Петро 
Олексійович Порошенко – це 
партнер, з яким можна 
домовлятися. Значить, 
Порошенко – це вже не хунта. 
Принаймні, так вважає наш 
президент” (5 грудня 2014 р. 
програма “Особое мнение” на 
радіо “Радио России” (Росія) 
Гість директор Інституту 
військового і політичного 
аналізу О. Шаравін 
[http://www.radiorus.ru/brand/epi
sode/id/57072/episode_id/107843
2/]) 

“Ми програли інформаційну 
війну не вчора, а програли її 
20 років тому, коли створили 
державу. Замість того, щоб 
займатися пропагандою (не в 
путінському розумінні, а 
показувати де ми кращі, де є 
наші помилки) ми показували 
які ми шароварники, “хохли”, 
ми не виховували нову 
культуру. Ми це влада, яка не 
приділяла цьому увагу” 
(30 грудня 2014 р. програма 
“Від першої особи” радіо “Ера 
FM” Гість – Ю. Артеменко, 
Голова Національної ради з 
питань телебачення та 
радіомовлення 
[http://www.eramedia.com.ua/arti
cle/213446-
chomu_ukranska_nformatcyina_b
ezpeka_u_rukah_diletantv_/]) 

4 підвищення 
інформатизації 
військ 

“Як ось нинішній київський 
режим. Американці вміють 
керувати. Коли київський 
режим приходив до влади вони 
самі розстріляли 100 людей 
своїх на Майдані. Ось Парубій 
конкретно, Турчинов, який 
зараз стоїть у керівництві, 
Пашинський – вони 
організували розстріл своїх. 
Уявляєте собі: він на чолі 
демонстрантів і організовує 
розстріл своїх” (24 листопада 
2017 програма “Особое мнение” 
радіо “Эхо Моссквы” (Росія) 
Гість політолог С. Марков 
[https://echo.msk.ru/guests/6163/]) 

Війну в Україні і в Сирії 
російська пропагандистська 
машина використовувала для 
відволікання уваги від проблем 
всередині країни. еличезний 
розрив між реальними 
потребами людей, тобто люди 
більше хочуть говорити про те, 
як виходити з кризи, як зробити 
так, щоб зарплати, пенсії, 
купівельна спроможність 
почали рости. Але влада не 
хоче про це говорити, вона весь 
час говорить про ось цей 
зовнішньополітичний порядок 
(17 листопада 2017 р. 
О. Матусова, “Радіо Свобода” 

[https://www.radiosvoboda.org/a/
28860153.html]) 
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5 економічна 
інформаційна 
агресія 

“Україна, вона що, тільки з 
Росією зараз в поганих 
відносинах? Україна 
посварилася з Угорщиною, 
посварилася з Польщею, усюди 
зростає напруженість, і що, ми 
повинні вирішити весь цей 
клубок? Ми цього не вирішимо, 
тому що реально відбувається 
загальне погіршення 
міжнародної обстановки, це не 
перебільшення, це реальність, 
яка дуже нагадує тридцяті роки 
минулого століття” (21 
листопада 2017 р. програма “Об 
экономике и не только” радіо 
“Эхо Моссквы” (Росія) Гість 
М Дмітрієв президент 
партнерства “Новый 
экономический рост” 
[https://echo.msk.ru/programs/sor
okina/2096068-echo/]). 

Доля інформаційного пресу 
настільки велика в нинішньому 
глобальному конфлікті, що ми 
не можемо реально оцінити, а 
що насправді є, а що 
придумано. Починаючи від 
соціальних умов, закінчуючи, 
всіма речами, пов’язаними з 
торгово-економічною 
співпрацею, інвестиційним 
кліматом, і.т.д. (21 вересня 
2016 р.  програма “Тема дня” 
надіо “Радио Вести”. Гість 0 
Р. Безспертний, український 
політик [https://radio.vesti-
ukr.com/interview/32769-roman-
bezsmertnij-ne-mozhna-logikoyu-
mira-govoriti-z-lyudinoyu-yaka-
spoviduye-logiku-vijni-.html]).  

6 культурна 
інформаційна 
агресія 

“Якщо раптом трансляція 
Євробачення відбудеться ми 
включати телеприймач не 
будемо, немає сенсу дивитися 
на шабаш працюючих під 
контролем спецслужб артистів 
дресированих” (23 березня 
2017 р. ранкове шоу “Сергей 
Стилавин и его друзья” 
[https://radiomayak.ru/shows/epis
ode/id/1481415/] на радіо “Маяк” 
(Росія)). 
“Образливо звичайно. Адже 
навіть підлістю СБУ це 
(заборону виступу на 
Євробаченні 2017 представниці 
від Росії, – авт.) назвати не 
повертається язик, бо це не 
підлість і навіть не ганьба, і 
навіть не несправедливість. 
Срамота, справжнісінька 
срамота! (23 березня 2017 р. 
ранкове шоу “Сергей Стилавин 
и его друзья” 
[https://radiomayak.ru/shows/epis
ode/id/1481415/] на радіо 
“Маяк” (Росія)). 

Шкода, що дівчина з 
особливими потребами стала 
заручником ситуації. Але є 
буква закону: людина 
перетнула кордон, вона була в 
Криму. І яка б ця людина не 
була насправді ми маємо 
дотримуватися закону. І мені 
дуже прикро, що знаючи цю 
ситуацію Росія висунула саме її. 
Тому мені здається, що вона 
стала заручницею, але закон є 
закон. Російська сторона 
передбачала реакцію 
української сторони, таким 
чином вони спровокували 
Україну (23 березня 2017 
програма “Культурний простір” 
радіо “Ера FM” Синхрон – М. 
Бурмака, співачка 
[http://www.eramedia.com.ua/arti
cle/257270-
sbu_zaboronila_uchasnitc_vd_rf_
na_vrobachennya_vjdjati_v_ukra
nu_/]). 
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7 інформаційна 
війна умів 
(через мирне 
залякування, 
психологічний 
гніт) 

Це була спроба повалення 
чинної влади. Інша справа, хто 
нападав на міліцію, хто громив 
центральну частину Києва? Тут 
треба сказати, що, це були 
майже виключно галичани – 
представники трьох західних 
областей України – Львівської, 
Івано-Франківської та 
Тернопільської областей. 
Тобто, ці люди не представляли 
всю Україну. Західна Україна – 
вельми своєрідний регіон зі 
своєрідною історією і 
психічним станом населення. 
(31 грудня 2014 р. програма 
“Особое мнение” на радіо 
“Радио России” (Росія) Гість 
старший науковий співробітник 
Російського інституту 
стратегічних досліджень 
О. Неменський. 
[http://www.radiorus.ru/brand/epis
ode/id/57072/episode_id/962149/]). 

“Ми не можемо відповідати і 
ніхто не ставить за мету 
відповідати пропагандою на 
пропаганду. Ми хочемо щоб 
наші люди думали, щоб ми всі 
разом думали як нам далі бути, 
як розвиватися” (2 жовтня 
2015 р. програма “На слуху” 
радіо “Ера FM” Гість – 
Ю. Артеменко, Голова 
Національної ради з питань 
телебачення та радіомовлення 
[http://www.eramedia.com.ua/arti
cle/226339-
propagandistskiyi_antidot_yak_uk
ranskim_zm_dostukatis_do_okupo
va/]). 
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Таблиця З.2 
Місце радіомовлення у протидії інформаційним загрозам 

Виклики, які 

стоять перед 

українським 

суспільством 

Загрози загострення 

в інформаційному 

секторі 

Оптимальний стан 

вирішення проблеми 

Роль радіомовлення  

у подоланні кризи 

1 2 3 4 

Інформаційна 
агресія з боку 
країн-сусідів 

Зниження рівня 
довіри до 

міжнародних 
інституцій 

Політика 
добросусідства 

України, об’єднання 
навколо національної 

ідеї 

Створення потужних 
впливових на 

міжнародній арені 
радіостанцій 

Мілітаризація 
суспільства 

Ріст злочинності, 
обмеження свобод 

громадян 

Збереження 
незалежності, свободи 

слова 

Створення та 
популяризація 

спеціалізованих 
радіостанцій та 

конкурентоспроможних 
радіопроектів в ефірі 

популярних 
радіостанцій 

Зубожіння 
населення 

(криза 
економіки) 

Прихильність до 
радикальних чи 
“ворожих медіа” 

Підвищення 
економічного рівня 
добробуту громадян 

Підтримання та 
орієнтація до втілення 

слухачами власних 
бізнес-ініціатив, 

демонстрація вдалих 
прикладів стартапів, 

інформаційна 
співпраця та супровід 

таких підприємств 
Погіршення 
екологічного 

стану 

Безкарність 
підприємств за 

забруднення довкілля, 
загрози екологічних 

катастроф 
техногенного 

характеру, через 
нераціональне 
використання 

природніх ресурсів 
(серед іншого через 
енергетичну кризу, 
виснаження надр 

корисних копалини, 
вирубку лісу) 

Екологічна безпека, 
реальна 

відповідальність за 
забруднення довкілля, 

раціональне 
природокористування 

Журналістські 
розслідування, 

соціальні флеш-моби, 
акції, документальні 

спецпроекти 

Сповільнення 
поступу 
сектору 

національної 
культури 

Переорієнтація на 
медіасередовище 
зарубіжних країн 

Пріоритетність 
державної підтримки 

культури, формування 
конкуренто 

спроможного 
національного 
медіапростору 

Ефективна система 
квотування 

українських пісень та 
мови на радіо 
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Використання 
духовного 

середовища з 
метою 

маніпуляції 
настроями 
віруючих 

Гостра фаза 
конфлікту із 

залученням великої 
кількості населення 

Дотримання свободи 
віросповідання, як 
засадничої новели 

Конституції України 

Широкий комплекс 
просвітницьких 

проектів, створення 
майданчиків для 
міжконфесійного 

діалогу 

Скорочення 
кількості 
населення 
України 

(демографічна 
криза) 

Колапс системи 
охорони здоров’я, 

скорочення 
тривалості життя, 

масова трудова 
еміграція 

працездатних 
українців 

Створення 
сприятливого 

мікроклімату для 
розвитку бізнес-

ініціатив, реформа 
медичної галузі, 
стимулювання 

повернення в Україну 
мігрантів 

Заохочення до участі в 
контактних 

розважальних 
проектах, комунікації 
в межах соціальних 
груп в радіоефірі, 

соціальних 
платформах 

Технічне 
відставання 

(технологічна 
криза) 

Враження 
інформаційної 

системи країни, 
незахищеність 

інформації (серед 
іншого державної 

таємниці) 

Впровадження 
високотехнологічних 

систем захисту 
інформації 

Використання 
інноваційних 

можливостей доступу 
до радіостанції, 

презентації 
аудіопродукту, 
трансформація 

уявлення про сучасне 
радіо яке є осередком 
технічної конвергенції 

та смислової 
трансформації 

суспільства 
Криза 

системи 
освіти і науки 

Неконкурентоспромо
жність випускників 

шкіл та вузів 

Реформа система 
освіти та 

стандартизація її за 
кращими зразками 
світового досвіду. 

Спеціалізовані медіа 
освітні, освітньо-

пізнавальні проекти, 
створення вузько 

тематичних подкастів 
що за тематикою 
корелюються із 

навчальною 
програмою різних 

рівнів. 
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Таблиця З.3 
Програмна сітка радіостанції “Армія FM” (2017 р.) 

 
№ 

з⁄п 
Назва програми 

День та час виходу  

в ефір 
Ведучий 

1. “Рота підйом ПН 7.00–11.00 
ВТ-ПТ 7.00–10.00 

П. Бойко 

2. “Правовий інструктаж” ПН-ПТ 10.30-10.35 
ПН-ПТ 15.30-15.35 

М. Маркевич 

3. “Неформат ” ПН, СР-ПТ 13.30-13.40 
ВТ 13.30-13.40 

І.Кравченко 

4. “Привіт в АТО” ПН, СР-ПТ 14.00-15.00  
5. “Уроки англійської” ПН, СР-ПТ 12.30-12.35 

ПН16.30-16.35 
 

6. “Ветерано Бізнес” ПН 17.00-18.00 Л.Осталцев 
7. “Тепер ти в армії” ПН 20.30-20.35 

СБ 15.30-15.35 
Д. Іщенко 

8. “Під сумнівом” ВТ 9.30-9.40 А. Булгаров 
9. “Алло! Ми шукаємо 

Штірліца!” 
ВТ 12.30-12.35 
ВТ, ЧТ 16.30-16.35 

А. Краченко 

10. “Незламна” ВТ 14.00-15.00 М. Маркевич 
11. “Сектор Л” ВТ 17.00-18.00 К. Потапенко, 

М. Музика 
12. “МінБрест” ВТ 19.00-21.00 М. Брест 
13. “Спецоперації” ВТ, СР 20.30-20.35 

НД 20.30-20.35 
В. Швачкін 

14. “ЗброяUA” СР 16.15-16.45 
НД 16.15-16.45 

С. Камінський 

15. “Анатомія зради” СР 17.00-18.00 М. Дижечко 
16. “Будемо жити” СР 19.30-19.40 

СБ 12.30-12.35 
 

17. “Під сумнівом” ЧТ 9.30-9.35 А. Булгаров 
18. “Точка доступу” ЧТ 14.00-15.00 І. Сампан 
19. “ТOP UA” ЧТ 17.00-18.00 Н.Гросс 
20. “Хіт парад“ТOP 40” ПТ 17.00-19.00 

НД 12.00-14.00 
В. Смірнов, 
Н. Гросс 

21. “Рейволюція” ПТ, НД 21.00-21.30 О. Безсонов 
22. “Рейверський уікенд” СБ 19.00-21.00 О. Безсонов 
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Додаток И 
 

Досліджувані радіопроекти на воєнну тематику у внутрішньому медіапросторі України 
№ 

з/п 
Назва програми Назва радіостанції Логотип Інформація про програму 

Посилання 

(грудень 2017 р.) 

1 2 3 4 5 6 

1. “Волонтери” Перший канал ПАТ 
НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

Інформаційно-аналітична програма. 
знайомить слухачів з різноманітними  
волонтерськими організаціями, проектами, 
ініціативами; дає інформацію про 
допомогу військовим, пораненим АТО 
тощо. 

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=310 

2. “Герої” Перший канал 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

З 2014 р. ВТ 15.30. В ефірі “розповіді про 
людей, які в нинішніх складних умовах 
російсько – української війни захищають 
Україну від ворога”.  

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=363 

3. “Донбас-UA” Перший канал 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

“Передача про події довкола Донбасу, 
вимушених переселенців, перебіг АТО на 
сході України, українських громадян, які 
залишились на контрольованих 
терористами районах Донеччини та 
Луганщини” 

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=388 

4. “Польова пошта” Перший канал 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

Щодня 20.10. Прямоефірна програма для 
військовослужбовців усіх державних 
збройних формувань. Звучать ексклюзивні 
записи, зроблені у зоні АТО штатними й 
позаштатними кореспондентами.  

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=222 
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5. “Окупація” Перший канал 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

Про головні події тижня на тимчасово 
окупованих територіях Сходу. 

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=367 

6. “Наша армія” Перший канал 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

З 1991 р. Програма про українську армію, 
учасниками якої у всі роки було вище 
керівництво військових установ, а також 
дотичних до них медична, сфера культури 
тощо. 

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=374 

7. “Мистецтво і 
війна” 

Радіо “Культура” 
ПАТ НСТУ “Центральна 

дирекція “Українське 
радіо” 

 

НД 19.05–20.00. Прямоефірна 
інформаційно-аналітична радіопрограма. 

http://nrcu.gov.ua/pro
g.html?id=55 

8.  “Ретро FM” 
 

Всеукраїнське 
об’єднання 

учасників АТО 
 
 
 

Спільно з “Всеукраїнськи об’єднанням 
учасників АТО”  проведено рекламну 
кампанію на підтримку бійців АТО 
(інформування, привітання, збір та 
передача допомоги) 

http://retro.ua/air/prog
rams?page=1 

9. “Персональні 
файли: Воїни 

добра” 

Радіо “Ера FM” 
 

 

“Спецпроект  про тих, хто сьогодні 
творить історію і бачив війну зблизька. 
Вони стали на захист України, а тепер 
потребують нашої підтримки” 

http://www.eramedia.
com.ua/programs/59/ 
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10. “Час культури” Радіо “Ера FM” 

 

Систематично у 2015–2017 р. до студії 
запрошували учасників АТО, переселенців 
зі Сходу та Криму, аби презентувати їхні 
творчі здобутки, та обговорити ситуацію в 
зоні конфлікту. 

http://www.eramedia.
com.ua/article/206671
-
pohavshi_pd_chas__f
azi_ato_mi_zrozumli_
scho_persh_dv__prost
o_dit/ 

11. “Тексти/Музика/І
нтерв’ю” 

Радіо “Ера FM” 

 

Музика написана під час АТО, 
учасниками, волонтерами, “зірками шоу-
бізнесу” на мілітаристську тематику. 

http://www.eramedia.
com.ua/programs/62/ 

12. “Третя лінія” Радіо “Ера FM” 

 

Радіофільм про “героїчні будні наших 
захисників, завдяки яким ми засинаємо 
спокійно вустами хлопців з батальйону 
“Полтава” та 79-ої окремої аеромобільної 
бригади” 

http://www.eramedia.
com.ua/programs/64/ 

13. “Мистецтво на 
війні” 

“Польське радіо” 

 

Про творчий бум воєннтої тематики в 
Україні після 2014 р. вустами митців. 

http://www.polradio.p
l/5 

14. “Бойовий привіт” “Radio Roks” 

 

ПН–ПТ о10:30, 14:30, 17:30, 18:30 і 19:30; 
СБ–НД о 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 і 19:30. 
Бойові вітання бійцям української армії 

http://www.radioroks.
ua/programs/8-rok-
kontsert/ 

15. “Військовий 
щоденник” 

“Вінтера” (Філія 
ПАТ “НСТУ” “Вінницька 

регіональна дирекція” 

 

Програма присвячена висвітленню 
Збройних Сил України, участникам АТО, 
волонтерам, підтримці обороноздатності 
країни, популяризації армійскої служби. 

http://vodtrk.com.ua/r
adio/oblasne-
radio/programi 
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16. “Принцип 
домінанти”: 
Госпітальні 

округи 

Філія ПАТ “НСТУ” 
“Волинська регіональна 

дирекція” 

 Серія випусків на воєнну тематику, де 
обговорювали нагальні питання організації 
соціальної інфораструктури під час 
воєнного конлфікту. 

http://voltv.com.ua/pr
yntsyp-dominanty-
hospitalni-
okruhy/#more-57894 

17. “Стосується 
кожног”: учасник 

АТО Павло 
Ковальський 

Філія ПАТ “НСТУ” 
“Волинська регіональна 

дирекція” 

 

 

Серія випусків на воєнну тематику. 
Монотематичний випуск кожної програми 
будувався навколо конкретних людей, 
життя яких змінила війна 

http://voltv.com.ua/sto
sujetsya-kozhnoho-
uchasnyk-ato-pavlo-
kovalskyj/ 

18. “Стосується 
кожного”: один 

день з життя 
переселенців  

http://voltv.com.ua/sto
sujetsya-kozhnoho-
odyn-den-z-zhyttya-
pereselentsiv/ 

19. “Озирнутись у 
сльозах” 

Філія ПАТ “НСТУ” 
“Волинська регіональна 

дирекція” 

 

Радіопрограма зверталася до подій Другої 
світової війни, а також АТО. 

http://voltv.com.ua/oz
yrnutys-u-slozah/ 

20. “Життєві 
історії”: Надія 

Макаренко 

 

Радіопрограма зверталася до подій Другої 
світової війни, а також АТО. 

http://voltv.com.ua/zh
yttjevi-istoriji-nadiya-
makarenko/ 

21. “Момент істини” “До ТеБе” (Донецька 
дирекція Національної 
телекомпанії України) 

 

ПН–ПТ 18.20, 23.00 “Військові загрози і 
мирні домовленості. Реформи в Україні. 
Зради і перемоги. Криза на Сході у 
глобальному контексті”. 

http://www.dotb.dn.ua
/radio/programi/ 
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22. “Ціна питання” 

 

ПН–ПТ 10.10, 16.10 “У кожній програмі 
розглядається економічне або соціальне 
питання, яке хвилює мешканців 
Донеччини. Серед актуальних тем: 
існування бізнесу, розділеного лінією 
розмежування, постачання електроенергії, 
води і тепла на окуповану територію та в 
“сіру” зону тощо”. 

23. “Донбас. Реалії” “Радіо Свобода” 
 

 

ПН–ПТ 17.00–18.00 “Без агресії і 
перебільшення. 60 хвилин про 
найважливіше для Донецької і Луганської 
областей” 

http://www.radiosvob
oda.org/a/28033392.ht
ml 

24. “Ми разом” 
 

 

ВТ, ЧТ 20.33 “Радіо Ера FM” “Захищати 
права, протидіяти корупції, допомагати 
іншим – краще – коли – МИ РАЗОМ” 

http://www.radiosvob
oda.org/p/4965.html 

25. “Ваша свобода” 

 

 http://www.radiosvob
oda.org/p/5655.html 

26. “Відверто про 
головне” 

Радіо “Запоріжжя FM” 
(Філія ПАТ “НСТУ” 

“Запорізька регіональна 
дирекція”) 

 

 

30 хв. “Програма у прямому ефірі з гостем 
(гостями) студії, які є експертами з різних 
питань, у тому числі вимушених 
переселенців та учасників АТО”. 

http://zodtrk.zp.ua/per
edaci_radio.html 

27. “Рубежі слави” 10 хв. “Патріотичне виховання молоді на 
прикладі ветеранів другої світової війни і 
військовослужбовців ЗС України. Розпо-
віді про учасників АТО, їх соціальний 
захист, репортажі з військових частин, 
госпіталів. Волонтерський рух і благодійні 
акції на допомогу воїнам АТО”. 
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28. “З перших уст” Радіо “Карпати FM” 
(Філія ПАТ “НСТУ” 
“Івано-Франківська 

регіональна дирекція”) 

 

 

“Волонтери. Їхня допомога пораненим 
бійцям АТО та Івано-Франківському 
обласному центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей” 

http://odtrk.if.ua/progr
ama/karpaty-fm/ 

29. “Героям – 
слава!” 

Радіопрограма на воєннту тематику, 
волонтерську допомогу тощо. 

30. “Наголос” Радіопрограма на воєннту тематику, 
періодичні зустрічі в ефірі з волонтерами, 
військовомлужбовцями, експертами. 

31. “Антологія” Окремі випуски програми присвячені 
творчості військовослужбовців, 
переселенців чи інших митців, які 
звертаються до воєнної тематики. 

32. “Силою духу 
ламаймо 
кайдани” 

Радіо “Незалежність” 

 

Радіопрограма воєнно-патріотичної 
тематики 

http://www.radio-
n.com/?page_id=432 

33. “Пульс Дня. 
Небесна Сотня” 

“Радіо Три” (Запоріжжя)  Тематичні випуски аналітичної радіопрог-
рами присвячені подіям на сході України. 

http://radio3.zp.ua/пу
льс-дня-небесна-
сотня/ 

34. “Актуальне 
інтерв’ю”. 

З перших вуст: 
що наразі 

відбувається на 
фронті? 

 

“Про події на сході, про волонтерів, які 
невтомно допомагають солдатам, та про 
самих захисників, які повернулись додому. 
З перших вуст ви дізнаєтеся що наразі 
відбувається на фронті, що змінилося, які є 
потреби у хлопців” 

http://radio3.zp.ua/акт
уальне-інтервю-з-
перших-вуст-що-н/ 

35. “Актуальне 
Інтерв’ю”. 

Допомога бійцям 
АТО. Невигадані 

історії 
 

 “Ми дізнаємося, що ж насправді 
відбувається на сході, та як живуть наші 
герої на лінії зіткнення” 

http://radio3.zp.ua/ 
актуальне-інтервю-
допомога-бійцям-а/ 
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36. “Дружня бесіда” 
Ірина 

Мелентьева: 
“Любовь 

Сильнее Градов” 

“Говоритимемо про події на Сході, про 
волонтерів, які невтомно допомагають 
солдатам, та про самих солдатів, які вже 
більше ніж півтора роки захищають нас із 
вами від ворога” 

http://radio3.zp.ua/дру
жня-бесіда-ірина-
мелентьева-любов/ 

37. “До 70 річчя 
визволення 
Охтирки” 

 

“Телерадіокомпанія 
“Охтирка” 

(Сумська обл.) 

 

 
Цикл радіопрограм присвячених річниці 
визволення м. Охтирка під час Другої 
світової війни 

http://trk-
okhtyrka.pp.ua/index. 
php/fond/415-do-70-
richchia-vy zvolennia-
okhtyrky-myttievosti -
boiv-za-okhtyrku-
liudmyla-mi shchenko-s
kp-trk-okhyrka-20 15-rik

38. “Київ-Донбас” “Громадське радіо” 
(Київ) 

 “Щоденна програма протягом чотирьох 
годин у прямому ефірі розповідає 
передусім про події на Донбасі, життя та 
проблеми переселенців зі сходу України”. 

https://hromadskeradi
o.org/programs/kyiv-
donbas 

39. “Точки опори” ПН, СР СБ 13.00–14.00 “Проект соціально-
психологічної підтримки людей, які 
потрапили у складну життєву ситуацію 
через конфлікт на Донбасі” 

https://hromadskeradi
o.org/programs/tochky
-opory 

40. “Українські 
герої” 

 “Історії українських бійців, поранених в 
зоні бойових дій в період з червня 2014 по 
березень 2015 років” 

https://hromadskeradi
o.org/programs/ukrain
ski-heroi 

41. “Люди Донбасу” Розповіді про те “як живуть та що думають 
жителі Донбасу. В ефірі репортажі, 
інтерв’ю, спогади та поради” 

https://hromadskeradi
o.org/programs/lyudy-
donbasu 

42. “На благо 
громади” 

Радіо “Лтава” Філії ПАТ 
“НСТУ” “Полтавська 
регіональна дирекція 

“Лтава” 
 

 

 

Періодичні тематичні випуски на воєннту 
тематику в аспекті історії та сучасних 
воєнних подій в Україні 

http://www.ltava.polta
va.ua/nablagogromadu
/2/ 
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43. “Ати-бати” Філія ПАТ “НСТУ” 
“Харківська регіональна 

дирекція”  

2 р/міс. ЧТ 18.30, ПТ 08.40. Інформаційно-
аналітична програма про “Проблеми та 
завдання безпеки і оборони, зокрема, в 
умовах військових дій, реформування 
армії, формування позитивного образу 
охоронців Вітчизни”. 

http://otb.com.ua/pere
dachi-radio/ 

44. “Ми того варті” Ост. ЧТ міс. 21.20. Нуково-просвітницька 
програма. “Розповіді про особистостей, 
котрі боролися за Україну, постатей, які 
творять історію Батьківщини сьогодні в 
контексті Харківщини” 

45. “Герої України” Філія ПАТ “НСТУ” 
“Дніпропетровська 

регіональна дирекція 
 

О 18.10. Радіопрограма про події на Сході, 
історії військових, волонтерів, внутрішньо 
перемішених осіб. 

http://www.dodtrk.co
m.ua 

46. “Вільні!” Філія ПАТ “НСТУ” 
“Херсонська регіональна 

дирекція “Скіфія” 

 

Радіопрограма присвячена боротьбі 
українців за незалежність та її збереження 
зі зброєю в руках. 

http://skifija.ua/progra
m/type/2 

47. “Захисники 
Вітчизни” 

Філія ПАТ “НСТУ” 
“Чернігівська 

регіональна дирекція 
“Сівер-Центр”  

Радіопрограма про українське військо та 
військових. З 2014 р. активно 
висавітлювала події на сході України 

http://chodtrk.com.ua/
?page_id=154 
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Додаток К 
Результати анкетування жителів Сходу України щодо їхньої взаємодії зі 

ЗМІ в умовах трансформації та конвергентних процесів у медіасекторі 

Таблиця К.1 
Зріз прослуховування радіо респондентами за окремий тиждень 

 

№ 
з⁄п 

Варіаційний ряд 
вікової категорії 

Слухав (-ла) Не слухав (-ла) Не пам’ятаю 

К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 30 50% 19 32% 11 18% 
2 “18–54” 231 50% 170 37% 63 14% 
3 “55+” 46 62% 15 20% 13 18% 

 

 
 

Рис. К.1.1. Зріз прослуховування радіо респондентами за окремий тиждень 

 

Таблиця К.2 
Динаміка прихильності українців до радіо (зміна інтенсивності 

прослуховування) 

№ 
з⁄п 

Варіаційний ряд 
вікової категорії 

Раніше Зараз Не змінилося 
К-сть % К-сть % К-сть % 

1 “4–17” 29 48% 11 18% 20 33% 
2 “18–54” 202 44% 63 14% 199 43% 
3 “55+” 33 45% 17 23% 24 32% 

 

 
 

Рис. К.2.1. Динаміка прихильності українців до радіо 
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Таблиця К.3 
Наявність в оселі респондентів засобів до відтворення та перегляду 

медіаповідомлень 

№ 
з⁄п 

Варіаційни
й ряд 

вікової 
категорії 

Радіоприймач Комп’ютер Телевізор Газети/журнали 

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 

1 “4–17” 20 33 40 67 56 93 4 7 57 95 3 5 35 58 25 42 
2 “18–54” 209 45 255 55 420 91 44 10 432 93 32 7 278 60 186 40 
3 “55+” 35 47 39 53 55 74 19 26 59 80 15 20 44 60 30 41 

 

 
 

Рис. К.3.1. Наявність в оселі респондентів технічних пристроїв  
для відтворення різного типу медіазмісту 

 

 
 

Рис. К.3.2. Присутність радіоприймачів в оселях опитаних 
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Таблиця К.4 
Пристрої, через які респонденти слухають радіо 

 

№ 
з⁄п 

Ряд 
ПК Планшет Проводове 

Авто. 
приймач 

Стац. 
приймач 

Смартфон Телевізор 

К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 

1 “4–17” 26 43 31 52 11 18 23 38 6 10 41 68 19 32 

2 “18–54” 163 35 93 20 80 17 204 44 84 18 195 42 106 23 

3 “55+” 22 30 17 23 24 32 27 37 12 16 30 41 25 34 

 

 
 

Рис. К.4.1. Пристрої, через які респонденти слухають радіо 
 

Таблиця К.5 
Джерела отримання новинної інформації опитаними 

 

№ 
з⁄п 

Ряд 

Соціальні 
мережі 

Радіо Телебачення 
Періодичні 
друковані 
видання 

Оточення Інше 

К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 
К-
сть 

% 

1 “4–17” 49 82 14 23 34 57 10 17 38 63 0 0 

2 “18–54” 299 64 130 28 145 31 92 20 162 35 0 0 

3 “55+” 30 41 32 43 42 57 19 26 19 26 0 0 

 

 
 

Рис. К.5.1. Джерела отримання новинної інформації опитаними 
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Таблиця К.6 
Пріоритетна мова для прослуховування радіопрограм слухачами зі 

Східної України 
 

№ 
з⁄п 

Варіаційний 
ряд вікової 
категорії 

українська російська 
не звертаю 

увагу на мову 
інше 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 12 20 17 28 30 50 1 (арабська) 2 
2 “18–54” 111 24 135 29 218 47 0 0 
3 “55+” 22 30 25 34 26 35 1 (англійська) 1 

 

 
 

Рис. К.6.1. Пріоритетна мова для прослуховування радіопрограм слухачами 
зі Східної України 

 

 
 

Рис. К.6.2. Орієнтація на українську мову прослуховування радіоефіру 
слухачами різного віку 
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Таблиця К.7 
Обізнаність респондентів щодо відмінності між цифровим та аналоговим 

радіо 
 

№ 
з⁄п 

Варіаційний ряд 
вікової категорії 

Так Ні 
К-сть % К-сть % 

1 “4–17” 26 43 34 57 

2 “18–54” 209 45 255 55 
3 “55+” 36 49 38 51 

 

 
 

Рис. К.7.1. Обізнаність респондентів щодо відмінності між цифровим 
та аналоговим радіо  

 

Таблиця К.8 
Усвідомлення опитаними відмінності між суспільним  

та комерційним радіо 
№ 
з⁄п 

Варіаційний ряд 
вікової категорії 

Так Ні 

К-сть % К-сть % 

1 “4–17” 20 33 40 67 

2 “18–54” 257 55 207 45 

3 “55+” 50 68 24 32 

 

 
 

Рис. К.8.1. Обізнаність респондентів щодо відмінності між суспільним  
та комерційним радіо  
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Таблиця К.9 
Мотивація до прослуховування радіо опитаними  

у варіаційному ряді вікової категорії “4–17” 
 

Значення 
Часто Інколи Ніколи 

К-сть % К-сть % К-сть % 
Отримати інформацію 14 23 23 38 23 38 
Власна комунікабельність 8 13 39 65 13 22 
Фон 12 20 27 45 21 35 
Спілкування 16 27 13 22 31 52 
Дізнаватися музичні новинки 37 62 13 22 10 17 
Дізнаватися про щось нове 34 57 15 25 11 18 
Бо можу обрати музику 34 57 15 25 11 18 
Відволіктися від рутини 16 27 25 42 19 32 
Створити свій плейлист 11 18 13 22 36 60 
Висловити політичні погляди 6 10 15 25 39 65 
Дізнатися про пісню і 
виконавця 

18 30 28 47 14 23 

Розважитись  13 22 30 50 17 28 
Радіо доступне всюди 18 30 25 42 17 28 
Згаяти час 24 40 16 27 20 33 
Усамітнитися  16 27 18 30 26 43 
Бо це безкоштовно 16 27 15 25 29 48 
З надією змінити життя 10 17 17 28 33 55 
Бо наживо 9 15 17 28 34 57 
Швидше працюю під музику  32 53 21 35 7 12 
Це зручно 33 55 19 32 8 13 
Під час занять спортом 31 62 17 28 12 20 
Бо радіо слухають оточуючі 33 55 17 28 10 17 
Тому що радіо живе 15 25 19 32 26 43 
Отримати рекламну 
інформацію 

11 18 19 32 30 50 

Ліки від нудьги 12 20 20 33 28 47 
Отримати музичні сюрпризи 20 33 25 42 15 25 
Сформувати свій смак у 
музиці 

24 40 20 33 16 27 

Звичка 16 27 25 42 19 32 
Підвищити настрій 27 45 16 27 17 28 
Тому що є доступ через 
смартфон 

29 48 12 20 19 32 

Зробити приємнішою нудну  27 45 6 10 27 45 
Бо можу контактувати зі 
станцією 

11 18 9 15 40 67 

Встановити як будильник 5 8 7 12 48 80 
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Рис. К.9.1. Блок інформаційної мотивації до прослуховування сучасного 
радіо українцями у варіаційному ряді вікової категорії “4–17” (тут і далі за 

Г. Шелліним [The Gratification Niches of Traditional and Digital Radio Don G. Shelline 
Brigham Young University – Provo Brigham Young University BYU ScholarsArchive, с. 44. 

Доступ – грудень 2017 р.]. 
 

 
 

Рис. К.9.2. Блок рекреативної (за Г. Шелліним) мотивації до 
прослуховування сучасного радіо українцями у варіаційному ряді вікової 

категорії “4–17” 
 

 
 

Рис. К.9.3. Соціальні мотиви до відтворення аудіопотоку радіослухачами  
в Україні у варіаційному ряді вікової категорії “4–17”  

(за класифікацією Г. Шелліна) 
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Рис. К.9.4. Мотиви самоакуталізації при виборі респондентами програм до 
прослуховування на радіо у варіаційному ряді вікової категорії “4–17”  

(за класифікацією Г. Шелліна) 
 

 
 

Рис. К.9.5. Другорядні стимули до прослуховування радіо слухачами у 
варіаційному ряді вікової категорії “4–17” (за класифікацією Г. Шелліна) 
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Таблиця К.10 
Мотивація до прослуховування радіо опитаними  

у варіаційному ряді вікової категорії “18–54” 
 

Значення Часто Інколи Ніколи 
К-сть % К-сть % К-сть % 

Отримати інформацію 150 32 207 45 107 23 
Власна комунікабельність 105 12 155 33 204 44 
Фон 202 44 173 37 89 19 
Спілкування 190 41 78 17 196 42 
Дізнаватися музичні новинки 143 31 210 45 111 24 
Дізнаватися про щось нове 153 33 205 44 106 23 
Бо можу обрати музику до 150 32 183 39 131 28 
Відволіктися від рутини 141 30 145 31 178 38 
Створити свій плейлист 85 18 114 25 265 57 
Висловити політичні погляди 77 17 92 20 295 64 
Дізнатися про пісню і виконавця 137 30 164 35 163 35 
Розважитись  155 33 181 39 128 28 
Радіо доступне всюди 190 41 173 37 101 22 
Згаяти час 150 32 153 33 161 35 
Усамітнитися  85 18 120 26 259 56 
Бо це безкоштовно 206 44 129 28 129 28 
З надією змінити життя 78 17 91 20 295 64 
Бо наживо 87 19 154 33 223 48 
Швидше працюю під музику  188 41 150 32 126 27 
Це зручно 186 40 180 39 98 21 
Під час занять спортом 140 30 147 32 177 38 
Бо радіо слухають оточуючі 129 28 168 36 167 36 
Тому що радіо живе 122 26 132 29 210 45 
Отримати рекламну інформацію 82 18 139 30 243 52 
Ліки від нудьги 104 22 151 33 209 45 
Отримати музичні сюрпризи 76 16 141 30 247 53 
Сформувати свій смак у музиці 82 18 118 25 264 57 
Звичка 92 20 136 29 236 51 
Підвищити настрій 163 35 168 36 133 29 
Тому що є доступ через смартфон 111 24 151 32 202 44 
Зробити приємнішою нудну роботу 151 32 161 35 152 33 
Бо можу контактувати зі станцією 56 12 79 17 329 71 
Встановити як будильник 49 11 69 15 346 74 
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Рис. К.10.1. Блок інформаційної мотивації до прослуховування сучасного 
радіо українцями у варіаційному ряді вікової категорії “18–54” 

(за Г. Шелліним). 
 

 
 

Рис. К.10.2. Блок рекреативної (за Г. Шелліним) мотивації до 
прослуховування сучасного радіо українцями у варіаційному ряді  

вікової категорії “18–54” 
 

 
 

Рис. К.10.3. Соціальні мотиви до відтворення аудіопотоку радіослухачами 
 в Україні у варіаційному ряді вікової категорії “18–54”  

(за класифікацією Г. Шелліна) 
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Рис. К.10.4. Мотиви самоакуталізації при виборі респондентами програм 
до прослуховування на радіо у варіаційному ряді вікової категорії “18–54” 

(за класифікацією Г. Шелліна) 
 

 
 

Рис. К.10.5. Другорядні стимули до прослуховування радіо слухачами  
у варіаційному ряді вікової категорії “18–54”  

(за класифікацією Г. Шелліна) 
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Таблиця К.11 
Мотивація до прослуховування радіо опитаними  

у варіаційному ряді вікової категорії “55+” 
 

Значення Часто Інколи Ніколи 
К-сть % К-сть % К-сть % 

Отримати інформацію 41 55 26 35 7 10 
Власна комунікабельність 27 37 27 37 20 27 
Фон 46 62 23 31 5 7% 
Спілкування 28 38 21 28 25 34 
Дізнаватися музичні новинки 28 38 32 43 14 19 
Дізнаватися про щось нове 38 51 20 27 16 22 
Бо можу обрати музику 29 39 27 37 18 24 
Відволіктися від рутини 25 34 31 42 18 24 
Створити свій плейлист 12 16 20 27 42 57 
Висловити політичні погляди 21 28 15 20 38 51 
Дізнатися про пісню і виконавця 33 45 24 32 17 23 
Розважитись  40 54 24 32 10 14 
Радіо доступне всюди 38 51 25 34 11 15 
Згаяти час 37 50 21 28 16 22 
Усамітнитися  24 32 17 23 33 45 
Бо це безкоштовно 42 57 15 20 17 23 
З надією змінити життя 26 35 11 15 37 50 
Бо наживо 34 46 26 35 14 19 
Швидше працюю під музику  27 37 31 42 16 21 
Це зручно 35 47 31 42 8 11 
Під час занять спортом 15 20 23 31 36 49 
Бо радіо слухають оточуючі 34 46 22 30 18 24 
Тому що радіо живе 29 39 22 30 23 31 
Отримати рекламну інформацію 22 30 22 30 30 40 
Ліки від нудьги 29 39 23 31 22 30 
Отримати музичні сюрпризи 20 27 25 34 29 39 
Сформувати свій смак у музиці 17 23 22 30 35 47 
Звичка 33 46 25 34 16 21 
Підвищити настрій 38 51 26 35 10 14 
Тому що є доступ через смартфон 20 27 10 14 44 60 
Зробити приємнішою нудну роботу 32 43 26 35 16 22 
Бо можу контактувати зі станцією 18 24 14 19 42 57 
Встановити як будильник 20 27 12 16 42 57 

 



653 

 

 
 

Рис. К.11.1. Блок інформаційної мотивації до прослуховування сучасного 
радіо українцями у варіаційному ряді вікової категорії “55+” 

(за Г. Шелліним). 
 

 
 

Рис. К.11.2. Блок рекреативної (за Г. Шелліним) мотивації 
до прослуховування сучасного радіо українцями у варіаційному ряді  

вікової категорії “55+” 
 

 
 

Рис. К.11.3. Соціальні мотиви до відтворення аудіопотоку радіослухачами 
в Україні у варіаційному ряді вікової категорії “55+”  

(за класифікацією Г. Шелліна) 
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Рис. К.11.4. Мотиви самоакуталізації при виборі респондентами програм 
до прослуховування на радіо у варіаційному ряді вікової категорії “55+” 

(за класифікацією Г. Шелліна) 
 

 
 

Рис. К.11.5. Другорядні стимули до прослуховування радіо слухачами 
у варіаційному ряді вікової категорії “55+” (за класифікацією Г. Шелліна) 
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Таблиця К.12 
Активність респондентів у медіапросторі  

(Варіаційний ряд вікової категорії “4–17”) 
 

Значення 
Так 

Складно 
сказати 

Ні 

К-сть % К-сть % К-сть % 
Я слухаю радіо щоб відчути 
національний колорит/дух 

2 3 34 57 24 40 

Я слухаю розмовні програми 17 28 14 23 29 48 

Я слухаю музику на радіо 41 68 10 17 9 15 

Я зареєстрований у соц. мережах 50 83 8 13 2 3 

Я підписаний на групу радіостанції 
в соц. мережі 

13 22 13 22 34 57 

Я встановив додаток радіостанції на 
мобільний 

9 15 6 10 45 75 

Я слідкую за обраними подкастами 5 8 17 28 38 63 

Я слухаю аудіокниги 15 25 26 43 19 32 

Мені є про що розповідати у своєму 
подкасті 

9 15 30 50 21 35 

Я готовий придбати радіоприймач за 
$100 щоб слухати цифрове радіо 

6 10 7 12 47 78 

Я можу назвати імена трьох 
радіоведучих 

11 18 7 12 42 70 

Я знаю назви трьох радіопрограм 13 22 13 22 34 56 

Мені подобається неформальна мова 
ведучих 

23 38 23 38 14 23 

Мене дратує суржик в радіоефірі 8 13 16 27 36 60 

У моєму смартфоні є інтернет 48 80 9 15 3 5 

Квоти на українську мову потрібні 19 32 24 40 17 28 

Чи є майбутнє у радіо 20 33 27 45 13 22 

Чи є майбутнє у телебачення 26 43 26 43 8 13 

Чи зникне інтернет 15 25 5 8 40 67 
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Таблиця К.13 
Активність респондентів у медіапросторі  

(Варіаційний ряд вікової категорії “18–54”) 
 

Значення 
Так 

Складно  
сказати 

Ні 

К-сть % К-сть % К-сть % 
Я слухаю радіо щоб відчути 
національний колорит/дух 

119 26 123 27 222 48 

Я слухаю розмовні програми 151 33 126 27 187 40 
Я слухаю музику на радіо 377 81 43 9 44 10 
Я зареєстрований у соц. мережах 354 76 53 11 57 12 
Я підписаний на групу радіостанції 
в соц. мережі 

78 17 67 14 319 69 

Я встановив додаток радіостанції на 
мобільний 

75 16 55 12 334 72 

Я слідкую за обраними подкастами 64 14 70 15 330 72 
Я слухаю аудіокниги 193 42 43 9 228 49 

Мені є про що розповідати у своєму 
подкасті 

53 11 87 19 324 70 

Я готовий придбати радіоприймач 
за $100 щоб слухати цифрове радіо 

26 6 79 17 359 77 

Я можу назвати імена трьох 
радіоведучих 

97 21 129 28 238 52 

Я знаю назви трьох радіопрограм 205 44 89 19 170 37 

Мені подобається неформальна 
мова ведучих 

191 41 127 27 146 32 

Мене дратує суржик в радіоефірі 168 36 108 23 188 41 

У моєму смартфоні є інтернет 328 71 34 7 102 22 

Квоти на українську мову потрібні 154 33 169 36 141 30 

Чи є майбутнє у радіо 197 43 186 40 81 17 

Чи є майбутнє у телебачення 263 57 142 31 59 12 

Чи зникне інтернет 60 13 80 17 324 70 
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Таблиця К.14 
Активність респондентів у медіапросторі  

(Варіаційний ряд вікової категорії “55+”) 
 

Значення 
Так 

Складно 
сказати 

Ні 

К-сть % К-сть % К-сть % 
Я слухаю радіо щоб відчути 
національний колорит/дух 

32 43 12 16 30 41 

Я слухаю розмовні програми 33 45 19 26 22 30 

Я слухаю музику на радіо 49 66 16 22 9 12 

Я зареєстрований у соц. мережах 25 34 14 19 35 47 

Я підписаний на групу радіостанції 
в соц. мережі 

7 10 13 18 54 73 

Я встановив додаток радіостанції на 
мобільний 

6 8 17 23 51 69 

Я слідкую за обраними подкастами 2 3 11 15 61 82 

Я слухаю аудіокниги 9 12 16 22 49 66 

Мені є про що розповідати у своєму 
подкасті 

3 4 16 22 55 74 

Я готовий придбати радіоприймач 
за $100 щоб слухати цифрове радіо 

5 7 16 22 53 71 

Я можу назвати імена трьох 
радіоведучих 

12 16 29 39 33 45 

Я знаю назви трьох радіопрограм 17 23 24 32 33 45 

Мені подобається неформальна мова 
ведучих 

20 27 29 39 25 34 

Мене дратує суржик в радіоефірі 27 37 18 24 29 39 

У моєму смартфоні є інтернет 28 38 12 16 34 46 

Квоти на українську мову потрібні 15 20 26 35 33 45 

Чи є майбутнє у радіо 33 45 35 47 6 8 

Чи є майбутнє у телебачення 46 62 21 28 7 10 

Чи зникне інтернет 6 8 22 30 46 62 
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Рис. К.14.1. Радіоефір як джерело національно-патріотичного змісту  
для опитаних 

 

 
 

Рис. К.14.2. Прослуховування розмовних радіопрограм респондентами 
 

 
 

Рис. К.14.3. Музика в структурі прослуховування радіоефіру опитаними 
 

 
 

Рис. К.14.4. Присутність учасників опитування у соціальних мережах 
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Рис. К.14.5. Взаємодія респондентів із групами радіостанцій у соціальних 
мережах 

 

 
 

Рис. К.14.6. Використання мобільного додатку радіостанцій респондентами 
 

 
 

Рис. К.14.7. Періодичність прослуховування аудіоподкастів респондентами 
 

 
 

Рис. К.14.8. Періодичність прослуховування опитаними аудіо книг 
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Рис. К.14.9. Готовність респондентів до створення власного аудіоподкасту 
 

 
 

Рис. К.14.10. Можливість придбання вартісного цифрового радіоприймача 
жителями Сходу України 

 
 

 
 

Рис. К.14.11. Знання імен трьох радіоведучих 
 

 
 

Рис. К.14.12. Знання опитаними назв трьох радіопрограм 
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Рис. К.14.13. Ставлення респондентів до неформальної мови ведучих 
у радіоефірі 

 

 
 

Рис. К.14.14. Ставлення учасників анкетування до використання 
радіоведучими розмовної мови (“суржику”) в ефірі 

 

 
 

Рис. К.14.15. Наявність підключення до Інтернету в смартфонах опитаних 
 

 
 

Рис. К.14.16. Необхідність введення квот на українську мову в Медіа 
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Рис. К.14.17. Як оцінюють учасники опитування перспективи  
розвитку радіо 

 

 
 

Рис. К.14.18. Оцінка опитаними перспектив  
розвитку телебачення 

 

 
 

Рис. К.14.19. Чи уявляють респонденти можливість  
зникнення Інтернету 
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Таблиця К.15 
Яким бачать опитані радіо через 100 років 

(Спільні відповіді трьох варіаційних рядів вікових категорій “4–17”, “18–54”, “55+”) 
 

215 відгуків (серед них 133 оптимістичні, 52 песимістичні, 30 – неоднозначні, байдужі): 
Радіооптимісти Радіопесимісти Нейтральні 

Актуальним, мудрим та чесним” (54, Ж); 
Багато інформаційним, веселим (50, Ж); 
Багатофункціональним, новим і цікавим (21, Ж); 
Без реклами і більше пісень (60, Ч); 
Більш розвинутим, цікавим, “живим”, онлайновим (18, Ж); 
Більш сучасним, відповідатиме вимогам часу (45, Ж); 
Більш тематичне, музичне, розважальне (23, Ж); 
Більш удосконалене (60, Ж); 
Більше гумору і позитиву (56, Ч); 
Більше інформації, розважальним (51, Ж); 
Більше музики, менше слів, ретро і сучасної музики (50, Ж); 
Більше позитиву і гарного настрою, пісень (55, Ч); 
Більше позитиву, без реклами (51, Ж); 
Більше позитиву, меншу політики і реклами (51, Ч); 
Більш сучасна музика, якісна реклама, кращий зв’язок (18, Ж); 
Блатним (51, Ч); 
Блискавичним у доступі (20, Ж); 
Буде доступним і цікавим (70, Ж); 
Буде надалі розвиватись (40, Ж); 
Буде просунутішим (17, Ч); 
Важливим для людства (38, Ч); 
Вдосконаленим (20, Ж); 
Веселе та цікаве (40, Ч); 
Веселе, музичне (47, Ч); 
Веселе, україномовне, більше пізнавальних та розважальних прогр. (20, Ж); 
Веселим, розважальним, пізнавальним (51, Ж); 
Веселим, сучасним (58, Ж); 
Веселим, сучасним, доступним (22, Ч); 
Веселим, гуморним (53, Ч); 

100 років ‒ це забагато для 
людства (45, Ж); 
Буде відсутнє (30, Ч); 
Буде одна брехня (48, Ж); 
Вважаю, що радіо втрачає 
свою популярність і попит. 
Мало ймовірно, що воно 
буде існувати через 100 років 
(19, Ж); 
Вийде з моди (17, Ч); 
Воно може залишитися у 
деяких смартфонах, і 
поступово може зникнути 
(18, Ч); 
Доступним для всіх, або його 
взагалі не буде (17, Ж); 
Думаю воно може зникнути 
(30, Ч); 
Думаю нудним. Через 100 
років воно нікому не буде 
потрібне (14, Ч); 
Загубиться (17, Ч); 
Зникне (16, Ч); (17, Ч); (40, 
Ж); (54, Ч); 
Його вже не буде (78, Ж); 
Його може не бути, або буде 
сучасне радіо (17, Ч); 
Його може не бути. Веселим, 
без реклами і пропаганди 

Без змін (28, Ж); 
Буде розвиватись між 
потребами спонсора та 
суспільства – слухача. За 
більш примітних потреб 
суспільства – більш 
примітивне радіомовлення 
(28, Ч); 
Буде так само грати в 
маршрутках (24, Ж); 
Важко відповісти (21, Ж); 
Важко сказати (38, Ч); (60, Ч); 
Все можливо (21, Ж); 
Дуже складно сказати (34, Ж); 
Мабуть сильно не зміниться 
(56, Ж); 
Мене влаштовує яке зараз, 
тому змін не потребує (18, 
Ч); 
Навряд чи щось суттєво 
зміниться (33, Ч); 
Не замислювалася (44, Ж); 
Не знаю (45, Ч); (50, Ж); 
Незамінне (50, Ж); 
Реклама ‒ реклама‒ перерва 
на пісню ‒ реклама (46, Ч); 
Складно вгадати (36, Ж); 
Складно сказати (30, Ж); (34, 
Ч); (35, Ж); (35, Ж); (40, Ч); 
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Радіооптимісти Радіопесимісти Нейтральні 

Веселішим (25, Ж); 
Воно стане впливати на людей, програмувати та спонукати їх діяти в інтересах інших (78, 
Ж); 
Все залежить від людини, яка зможе модернізувати і зробити його актуальним і 
популярним через 100 років (19, Ж); 
Гарним (21, Ж); 
Доступне (23, Ч); 
Доступне, вільне, безрекламне, безкоштовне, популярне (45, Ч); 
Доступним (56, Ж); 
Доступним, зручним (44, Ж); 
Дуже цікавим і креативним (46, Ж); 
Затребуваним (43, Ч); 
Зовсім нове і інше (56, Ж); 
Індивідуальним (28, Ч); 
Інтелектуальним (45, Ч); 
Інтерактивним, персоналізованим (27, Ч); 
Інтернет, соціальність, додаток (21, Ч); 
Інформативним, розважальним (39, Ж); 
Інформативнішим та з’являться канали індивідуального корист. (46, Ч); 
Інформаційним, рекламним, музичним (75, Ж). 
Інше, різне (23, Ж); 
Іншим, платним (32, Ж); 
Кардинально зміниться (51, Ч); 
Космічна станція, розумні годинники вшивають при народжені, в них вбудовані радіо, 
телебачення, інтернет (27, Ч); 
Креативне (60, Ч); 
Легкодоступним, більш інформативне (21, Ж); 
Мабуть більш розвинуте (17, Ч); 
Матиме ще більше можливостей (18, Ж); 
Менше реклами, більше пісень і гарного настрою (51, Ж); 
Мобільним, постійним (38, Ж); 
Мова ведучих має бути грамотною, суржик доцільний як “жарт”. Радіо буде цікавим (32, 
Ч); 
Можна покращити (17, Ж); 
Музичне (17, Ч); 

(51, Ж); 
Його не буде (20, Ж); (22, Ч); 
(41, Ч); 
Його не буде існувати (19, Ч); 
Його не буде! Менше 
реклами більше позитиву 
(57, Ч); 
Комерційне, цифрове, 
можливо зникне (39, Ж); 
Краще хай його не буде (17, 
Ч); 
Мертве, продажне, не 
популярне, попсове (дураки 
‒ дороги) (26, Ч); 
Може його не буде (21, Ж); 
Може не бути (41, Ж); 
Можливо його не буде, бо 
зараз більшість 
користуються інтернетом і 
радіо не слухають, особливо 
підлітки (20, Ч); 
Можливо через 100 років 
радіо не стане популярним, 
так як можливо вигадають 
щось нове, цікаве (29, Ч); 
Навряд чи буде існувати 
радіо (22, Ж); 
Нажаль, його не буде (22, Ч); 
Не бачу радіо через 100 років 
(20, Ч); 
Не буде (16, Ч); (16, Ч); (16, 
Ж); (17, Ж); (20, Ж); (16, Ч); 
(32, Ч); (59, Ч); 
Не буде взагалі (21, Ч); 
Не буде радіо (60, Ч); 

Нудним, неактуальним, 
безглуздим (22, Ч); 
Сподіваюсь, що не зміниться 
(65, Ч); 
Таке як і зараз (19, Ч); 
Таким же музичним і 
розважальним (34, Ж); 
Таким і буде як зараз (11, Ч); 
Точно не можу сказати (21, 
Ч); 
Я не знаю (69, Ж); 
Якщо воно не зникне, то буде 
таке як зараз (21, Ж). 
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Музичне, розважальне (45, Ж); 
На мою думку радіо буде працювати в повному режимі і буде цікаво його слухати (22, Ч); 
Не буде радіоприймачів у звичному нам вигляді. Буде поширене дещо схоже на сучасні 
подкасти (21, Ж); 
Не дасть сумувати за кермом (60, Ч); 
Невгамовним, соціальним, діалоговим (38, Ж); 
Нехай буде прикольним і сучасним (57, Ч); 
Нехай залишається таким же (51, Ж);  
Нехай залишається таким же цікавим (59, Ж); 
Новаторським, зручним (30, Ж); 
Новим, актуальним (19, Ж); 
Новим, іншим, сучасним, колоритним (19, Ж); 
Ностальгічним (62, Ч); 
Перейде повністю в інтернет (25, Ж); 
Поживемо – побачимо: веселим і енергійним (63, Ж); 
Політичне (32, Ч); 
Потрібним, цікавим, актуальним (22, Ж); 
Поширене через інтернет та мобільні пристрої; не буде популярне, усе вимістить інтернет 
(30, Ж); 
Прогресивним (21, Ж); 
Пропагандистське, заполітизоване, агресивне (47, Ж); 
Просунуте (16, Ж); 
Радіо ‒ пристрій для передачі інформації ‒ читання думок (44, Ж); 
Радіо буде в інтернеті (20, Ж); 
Радіо буде вмонтоване через чіп в тіло людини (54, Ч); 
Радіо дуже зручне для отримання музичних новинок та новин, якщо будуть якісь нові 
технології в радіоефірі, тоді розповсюдження! (35, Ж); 
Радіо, телебачення й інтернет найближчими десятиліттями поєднаються в одну мережу (17, Ч);  
Різним, цікавим, музичним (34, Ж); 
Різноманітним (61, Ч); 
Розважальне (28, Ч); 
Розважальне, пізнавальне (44, Ж); 
Розважальним (63, Ч); 
Розважальним, веселим (61, Ч); 
Розважальним, смішним, позитивним (49, Ж); 

Не цікаво (17, Ж); 
Ніяким (32, Ч); 
Нульовим, ніяким, не буде 
(25, Ч); 
Радіо зникне (44, Ч); 
Радіо не буде взагалі тому 
що не буде актуальним (19, 
Ч); 
Скоріше його не буде, так як 
молодь обирає музику, яка 
записана на звукових 
пристроях (35, Ч); 
Таким же брехливим (50, Ч); 
Я не бачу майбутнього у 
радіо (17, Ч); 
В смартфонах, і поступово 
воно може зникнути (18, Ч); 
Якщо взагалі буде (57, Ж) 
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Розвинене (17, Ч); 
Складно сказати, бо загадувати на майбутнє не правильно. Але радіо буде існувати 
завжди (20, Ж); 
Складно сказати. Якщо технології за останні 40 років просунулись, та розвиваються дуже 
швидко. Важко сказати, але можливо буде також візуалізація звуку (38, Ж); 
Сподіваюсь, що не зміниться (51, Ч); 
Сподіваюсь, що ще цікавіше і веселіше (50, Ж); 
Сподіваюся, що буде краще (18, Ж); 
Сучасна, яскрава музика (35, Ж); 
Сучасне, цифрове (41, Ж); 
Сучасним (17, Ч); (21, Ч); (32, Ж); (33, Ч); (39, Ж); 
Таким як воно є, бо воно досконале (21, Ч); 
Телепатичне (21, Ч) 
Тим самим, що є зараз (56, Ж); 
Трансформоване, мультимедійне, українськомовне (32, Ж); 
Трансформується в мережу інтернет (25, Ч); 
Трансформується у щось інше (67, Ж); 
Фантастичним, енергійним, веселим (54, Ж); 
Цифрове, тоненьке (майже непомітне / може в окулярах) (45, Ч); 
Цікавим (17, Ч); (37, Ч); (58, Ж); 
Цікавим, веселим (53, Ч); (55, Ж); 
Цікавим, живим. Необхідним (46, Ж); 
Цікавим, новим (38, Ж); 
Цікавим, новим, зручним, доступним (31, Ж); 
Цікавим, рекламним, музичним, сучасним (40, Ж); 
Через 100 з’явиться голограмне радіо. Завдяки цьому можна споглядати виконавця (26, Ч); 
Чесним і об’єктивним (42, Ч); 
Чесним, цікавим, справедливим (60, Ж); 
Чудовим (19, Ж); 
Ще веселішим, розважальним, більш інформаційним (57, Ж); 
Ще краще, різноманітніше (49, Ж); 
Я сподіваюсь, що радіо буде і через сто років і більше (65, Ж); 
Якісним (53, Ж); (20, Ж); 
Якщо буде тільки цікава та правдива інформація, тоді так і буде (34, Ч); 
Яскравим (23, Ж). 
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Рис. К.15.1. Погляди на майбутнє радіо у респондентів 
 

Таблиця К.16 
Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді вікової категорії “4–17” 

Жанр Українська Російська Зарубіжна 
К-сть % К-сть % К-сть % 

поп 6 10% 24 40% 30 50% 
рок 6 10% 26 43% 26 43% 
реп 5 8% 35 58% 29 48% 
шансон 4 7% 19 32% 9 15% 
хіти 80-90- 7 12% 17 28% 11 18% 
хіп-хоп 3 5% 20 33% 15 25% 
електронна 4 7% 7 12% 13 22% 
джаз/блюз 2 3% 7 12% 10 17% 
народна/ 11 18% 10 17% 11 18% 

лаунж 2 3% 5 8% 4 7% 
естрадна 6 10% 10 17% 3 5% 

 

 
 

Рис. К.16.1. Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді вікової 
категорії “4–17” 
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Таблиця К.17 
Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді  

вікової категорії “18–54” 

Жанр Українська Російська Зарубіжна 
К-сть % К-сть % К-сть % 

поп 184 40 178 38 247 53 

рок 137 30 134 29 217 47 

реп 63 14 160 35 139 30 

шансон 45 10 162 35 68 15 

хіти 80-90- 76 16 179 39 166 36 

хіп-хоп 36 8 75 16 148 32 

електронна 40 9 53 11 158 34 

джаз/блюз 51 11 49 11 187 40 

народна/ 159 34 101 22 98 21 

лаунж 34 7 44 10 111 24 

естрадна 137 30 155 33 135 29 

 
 

 
 

Рис. К.17.1. Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді вікової 
категорії “18–54” 
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Таблиця К.18 
Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді  

вікової категорії “55+” 

Жанр Українська Російська Зарубіжна 
К-сть % К-сть % К-сть % 

поп 22 30 20 27 23 31 

рок 14 19 14 19 16 22 

реп 7 10 14 19 8 11 

шансон 17 23 37 50 12 16 

хіти 80-90- 24 32 36 49 29 39 

хіп-хоп 10 14 7 10 10 14 

електронна 7 10 6 8 13 18 

джаз/блюз 13 18 15 20 24 32 

народна/ 36 49 23 31 11 15 

лаунж 8 11 7 10 12 16 

естрадна 33 45 37 50 28 38 

 
Блок “Інше” до питання № 12 для варіаційного ряду вікової категорії “55+”: 
Ліричні. 
 

 
 

Рис. К.18.1. Музичні смаки респондентів у варіаційному ряді вікової 
категорії “55+” 
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Таблиця К.19 
Перебуваючи у яких місцях респонденти слухають радіо 

 

№ 
з⁄п 

Ряд 
Удома На роботі У дорозі Інше 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 30 50 8 13 41 68 у школі; 

на прогулянці 
3 

2 “18–54” 137 30 129 28 305 66 в автобусі; 
на дачі; 
у бабусі; 
у СІЗО 

1 

3 “55+” 32 43 21 28 40 54 0 0 
 

 
 

Рис. К.19.1. Перебуваючи у яких місцях респонденти слухають радіо 
 

Таблиця К.20 
Почуття українців під час повідомлень воєнної тематики на радіо 

№ 
з⁄п 

Ряд 
Спокою Тривоги Байдужості 

Бажання 
допомогти 

Цікавості 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 12 20 30 50 12 20 16 27 25 42 
2 “18–54” 33 7 206 44 67 14 142 31 108 23 
3 “55+” 5 7 36 49 11 15 28 38 16 22 

 
Спільний блок “Інше” до питання № 14: 

 

бажання відключити, 
блювотного рефлексу, 
болю, 
відрази, 
дещо дратує, 

жалю, 
збентеженості, 
інтересу, 
не цікавить (2 респ.) 
нейтральності, 

нічого не зустрічалося, 
нічого, 
нудоти, 
переживання. 
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Рис. К.20.1. Почуття українців під час повідомлень воєнної тематики  
на радіо 

 
Таблиця К.21 

Чи може радіо допомогти соціалізуватися людям з особливими 

потребами (наприклад з порушеннями функції зору): 
№ 
з⁄п 

Варіаційний ряд 
вікової категорії 

Так Ні 
К-сть % К-сть % 

1 “4–17” 30 50 30 50 
2 “18–54” 359 77 105 23 
3 “55+” 46 52 28 38 

 

 
 

Рис. К.21.1. Потенціал радіо до соціалізації людей  
з особливими потребами 
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Таблиця К.22 
Ступінь прихильності респондентів до різних занять у вільний час 

№ 
з⁄п 

Ряд 
Граєте Дивитесь Працюєте Слухаєте Спілкуєтесь Читаєте 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 40 67 26 43 9 15 40 67 50 83 26 43 
2 “18–54” 123 27 279 60 208 45 199 43 311 67 274 59 
3 “55+” 15 20 35 47 19 26 24 32 33 45 29 39 

 

 
 

Рис. К.22.1. Ступінь прихильності респондентів до різних занять в Мережі 
 

Таблиця К.23 
Рівень довіри опитаних до різних типів медіа 

 

№ 
з⁄п 

Ряд 
В інтернеті На радіо 

На 
телебаченні 

В газетах 
Від 

оточення 
Всі маніпу-

люють 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 33 55 14 23 15 25 23 38 16 27 22 37 
2 “18–54” 172 37 67 14 109 24 60 13 83 18 200 43 
3 “55+” 24 32 15 20 24 32 11 15 11 15 26 35 

 

Спільний блок “Інше” до питання № 17: 

аналіз джерел, 
книги, 
маніпулюють, 

ніде, 
складно, 
у Вікіпедії.

 

 
 

Рис. К.23.1. Рівень до віри до Медіа опитаних 
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Таблиця К.24 
Шляхи підвищення популярності радіомовлення 

 

№ 
з⁄п 

Варіацій-
ний ряд 
вікової 

категорії 

Поліп-
шення 

фінансу-
вання 

Поява 
цікавих 

програм, 
музики 

Зменшення 
кількості 
реклами 

Полег-
шення 

доступу до 
радіо 

Нові  
форми 

презентації 
радіо 

Інше 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

1 “4–17” 9 15 23 38 19 32 17 28 6 10 4 7 

2 “18–54” 131 28 219 47 118 25 61 13 140 30 0 0 

3 “55+” 30 41 22 30 31 42 8 11 23 31 1 1 

 
Спільний блок “Інше” до питання № 18: 

громадянській війні; 
зникнення телебачення; 
не змінить нічого; 
не потрібна ця популяризація; 
популяризація української мови. 
 

 

 
 

Рис. К.24.1. Шляхи підвищення популярності радіомовлення 
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Таблиця К.25 
Конкретні радіостанції, яким віддають перевагу респонденти  

трьох варіаційних рядів вікових категорій у довільному порядку 
 

Назва “4–17” “18–54” “55+” Інші 
“ХІТ FM” 13 103 9 “Великий луг” (1 респ.); 

Всі радіостанції (2 рес.); 
“Джем FM” (2 респ.); 
“Нова хвиля” (1 респ.); 
“Ностальжи” (2 респ.); 
Радіо “Ера” (5 респ.); 
Радіо “Запоріжжя FM” (3 респ.); 
Радіо “Максимум” (1 респ.); 
Радіо “Мелодія” (14 респ.); 
Радіо “Рокс” (1 респ.); 
Радіо “Сковорода” (3 респ.); 
Центральне (3 респ.); 
Шлягер (1 респ.); 

“Люкс ФМ” – 22 5 
“Europa Plus” 
(Радіо “NRJ”) 

– 10 – 

“Kiss FM” 8 33 6 
“Ретро FM” 2 27 22 
“Русское радио” 1 26 3 
“Наше радіо” 2 20 11 

“Radio Roks” 5 28 – 

“Авторадіо” – 12 12 
“Шансон” 6 35 30 

 
Таблиця К.26 

Соціально-демографічні дані респондентів 

(вік, стать, регіон проживання, рід занять) 

Вік та регіон проживання: 
Вік респондентів: Регіон проживання: 

“4–17” – 60 респондентів; 
“18–54” ‒ 464 респонденти; 
“55+” – 74 респонденти. 

Дніпропетровська область; 
Донецька область; 
Запорізька область; 
Харківська область.  

 
Стать: 
№ з⁄п Варіаційний ряд вікової категорії Чоловіча Жіноча 

1 “4–17” 38 22 
2 “18–54” 194 270 
3 “55+” 27 47 

 
Рід занять:  

№ 
з⁄п 

Варіаційний 
ряд вікової 
категорії 

Студент (учень) Працівник Пенсіонер Підприємець 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 
1 “4–17” 16 (44) 100 – – – – – – 
2 “18–54” 151 33 269 58 18 4 26 6 
3 “55+” – – 33 45 39 53 2 3 
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Таблиця К.27 
Приклад заповненої анкети 

 

 675 
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Продовження табл. К.27 
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Додаток Л 
Зведена відомість щодо місць проведення опитування з довідками 

№ 
з/п 

Назва підприємства/закладу 
Дата 

проведення 

Кількість 
опитаних, 

осіб 

Підтвердження 
наявності 

довіки 
1 2 3 4 5 

1 Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 228 “Срібне копитце” 
(м. Запоріжжя) 

03.05.2018–
08.05.2018 

53 Довідка 
додається 

2 Меблевий магазин “Цетромебель” 
(м. Запоріжжя) 

10.05.2018–
14.05.2018 

37 Довідка 
додається 

3 Палац культури “Запорізького 
автомобілебудівного заводу” 
(м. Запоріжжя) 

15.05.2018 51 Довідка 
додається 

4 Якимівська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 1 Якимівської 
селищної ради Якимівського району 
Запорізької області 

16.05.2018 50 Довідка 
додається 

5 “Муніципальна телевізійна 
мережа” – телеканал “Z” 
(м. Запоріжжя) 

17.05.2018–
21.05.2018 

51 Довідка 
додається 

6 Громадська організація “Запорізька 
молодіжна організація “Небо без 
кордонів” (м. Запоріжжя) 

22.05.2018 49 Довідка 
додається 

7 Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Запорізький 
ливарно-механічний завод” 
Механічний цех 

23.05.2018–
24.05.2018 

70 Довідка 
додається 

8 Біленьківська загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів Біленьківської 
сільської ради Запорізького району 
Запорізкої області  

25.05.2018 50 Довідка 
додається 

9 Запорізька міська федерація 
військово-спортивного 
багатоборства “Воїн” (м. Запоріжжя) 

26.05.2018 68 Довідка 
додається 

10 Фермерське господарство Бережного 
Олександра Георгійовича. 
Ідентифікаційний номер фізичної 
особи підприємця 2409007196. 
Номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців 
2 090 000 0000 000 628. 
(Новомиколаївський район, 
Запорізької області) 

27.05.2018 28 Довідка 
додається 
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1 2 3 4 5 

11 Комунальний заклад 
“Новомиколаївська центральна 
районна бібліотека” 
(Новомиколаївський район, 
Запорізької області) 

28.05.2018–
01.06.2018 

63 Довідка 
додається 

12 Інститут журналістики і масової 
комунікації Класичного приватного 
університету (м. Запоріжжя) 

04.06.2018–
06.06.2018 

20 Довідка 
додається 

13 ТОВ “Сільпо Фуд”, магазин № 146 07.06.2018 8 Довідка 
додається 

Всього: 03.05.2018–

07.06.2018 

598 

анкет 

13 довідок 

додаються 
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Продовження Додатка Л 

 

Довідки підтвердження проведення опитування із зазначенням дати  

та кількості респондентів у хронологічній послідовності 
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Додаток М 
Результати експертного опитування 

 
Кількість респондентів – 55 осіб. 
Дата проведення: 23.07.2018 – 03.08.2018. 
Охоплені області: Вінницька, Донецька, Житомирська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Ужгородська, Харківська, Херсонська, Чернівецька. 

Посилання на анкету: 
https://docs.google.com/forms/d/1jfPHXAEK8pVjQwqwHwTe6jWKkiAzfzt

yOMmVhBH3tNI/edit#responses (Доступ – вересень 2018 р.) 
Таблиця М.1 

Контактні дані та час завершення опитування 

№ Адреса Дата публікації 

1 2 3 

1. marykotsar@gmail.com 23 лип. 17:15 
2. davidovam2007@ukr.net 23 лип. 17:38 
3. lirnyk@gmail.com 23 лип. 17:47 
4. a.kantor@lux.fm 24 лип. 11:25 
5. vorobyovapost@gmail.com 24 лип. 11:27 
6. elrus.work@gmail.com 24 лип. 11:29 
7. pashnenko@ukr.net 24 лип. 11:30 
8. psnejina@i.ua 24 лип. 11:30 
9. sanya.dymov@gmail.com 24 лип. 11:47 
10. antoninantoshko@gmail.com 24 лип. 11:54 
11. viktor_smirnoff@ua.fm 24 лип. 12:15 
12. zpdimondirector@gmail.com 24 лип. 12:55 
13. ananastaseva@gmail.com 24 лип. 12:57 
14. kornushka@ukr.net 24 лип. 13:17 
15. ls460simona@gmail.com 24 лип. 13:19 
16. yaroslavnazar@gmail.com 24 лип. 16:48 
17. nastia@aristocrats.fm 24 лип. 17:18 
18. zheleznova16@gmail.com 24 лип. 17:38 
19. stognevich@gmail.com 24 лип. 17:43 
20. labris18@gmail.com 24 лип. 18:37 
21. ziraonish@gmail.com 24 лип. 18:37 
22. o.vdovichenko@ukr.net 24 лип. 18:47 
23. elmaz.atr@gmail.com 24 лип. 18:53 
24. korol_ov@ukr.net 24 лип. 19:07 
25. cutedisturber@gmail.com 24 лип. 20:33 
26. an.shybiko@gmail.com 24 лип. 20:36 
27. gromad.center@gmail.com 24 лип. 23:05 
28. danylivska@gmail.com 24 лип. 23:07 
29. dianasharodi@gmail.com 25 лип. 7:42 
30. taras-kuzmych@ukr.net 25 лип. 22:29 
31. dkushnerov@gmail.com 26 лип. 1:19 
32. babenchukt@gmail.com 26 лип. 12:20 
33. kovalskiyvit@gmail.com 26 лип. 22:17 
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1 2 3 

34. marmak@ua.fm 26 лип. 23:33 
35. likhach@meta.ua 27 лип. 8:14 
36. radyanskaya@gmail.com 27 лип. 10:24 
37. olegn@radiotrek.rv.ua 27 лип. 11:00 
38. tarantjuk@gmail.com 27 лип. 12:20 
39. dukeostash@ukr.net 27 лип. 12:28 
40. margaryta.halich@gmail.com 27 лип. 13:54 
41. alimealieva19@gmail.com 27 лип. 15:38 
42. yevganazarova@gmail.com 27 лип. 18:33 
43. iradzivil992@gmail.com 27 лип. 18:43 
44. vinpress@i.ua 27 лип. 22:29 
45. mk@radiotrek.rv.ua 28 лип. 0:02 
46. mokrijviktoria@gmail.com 28 лип. 8:07 
47. pelykh.o@ukr.net 28 лип. 9:54 
48. kerosin.moi@gmail.com 28 лип. 10:39 
49. baaggsi@gmail.com 28 лип. 14:24 
50. nadbugom@gmail.com 29 лип. 11:21 
51. belledit@ukr.net 29 лип. 22:22 
52. alexei.konopat.1992@gmail.com 30 лип. 20:57 
53. shidlouskij@gmail.com 31 лип. 20:38 
54. lihachoff@outlook.com 2 серп. 11:18 
55. evgenmf@gmail.com 3 серп. 17:20 
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Таблиця М.2 
Наслідки трансформації радіо в Інтернеті 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Збагатилося новими формами; 22 38 
2. Загубилося у безкінечному потоці інформації; 12 22 
3. Стало вагомим конкурентом мультимедійних платформ; 23 42 
4. Не витримало конкуренції із ігровим, відеоконтентом, соц. 

мережами; 
4 7 

5. “Розмило” свою суть як аудіального Медіа; 7 13 
6. Розширило свою аудиторію. 24 44 

Тези висловлені респондентами: 
7. Погіршилася якість музики через квоти; 1 2 
8. Тут треба розуміти, що конкретно ФМ радіо в інтернеті – не 

дуже змінило своєї суті. А от онлайн радіостанції, що працюють 
лише в мережі інтернет – це абсолютно нове покоління радіо з 
іншими думками та світоглядом, тут основною причиною 
створення є не бажання заробити, а розповісти про громадську 
та культурну позицію; 

1 2 

9. Ну дуже велика різниця між радіо яке було та інтернет радіо 
ДУЖЕ. Але це тема для дискусії; 

1 2 

10. Зробило фм-радіо більш доступним; 1 2 
11. Слухачі віддають перевагу традиційному радіо; 1 2 
12. Надмірна широта вибору вбиває будь-що. Це як ефект акули 

перед великою зграєю риб: риб настільки багато, що акула не 
знає яку атакувати. У нашій ситуації логіка є дещо іншою, але 
глибинна суть – та ж сама. 

1 2 

 

 

 

Рис. М.2.1. Наслідки трансформації радіо в Інтернеті 
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Таблиця М.3 
Перспективні напрямками конвергенції радіомовлення через  

поєднання звуку з: 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Відеоконтентом; 36 66 
2. Текстовими рубриками; 11 20 
3. Зображеннями; 16 29 
4. Ігровими сервісами; 4 7 
5. Соціальними мережами. 42 76 

Тези висловлені респондентами: 
6. З якістю музики; 1 2 
7. Виїзними студіями та інтерв’ю з цікавими людьми (ніякої 

політики, лише діячі громадсько-просвітницької сфери); 
1 2 

8. Прямими відео трансляції зі студії; 1 2 
9. Якщо ми правильно розуміємо одне одного і мова йде саме 

про ЗВУК, то звук ні з чим поєднувати не варто. Якщо ж ми 
говоримо про Радіо як ЗМІ, то тоді Радіо варто конвергувати з 
Усім, що Ви перерахували (єдине, що я мало знаю про ігрові 
сервіси). 

1 2 

 

 
 

Рис. М.3.1. Перспективні напрямки конвергенції радіо  
з медіаплатформами 
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Таблиця М.4 
Наслідки впровадження організації робочого процесу  

конвергентної редакції 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Оптимізацію кадрових ресурсів; 20 36 
2. Мультипрофесіоналізм працівників; 35 64 
3. Роботу журналіста над власним професійним іміджем; 16 29 
4. Підвищення якості контенту; 21 38 
5. Зниження якості контенту, професійності журналістів; 4 7 
6. Нові формули монетизації; 15 27 
7. Від перестанови доданків… 1 2 

Тези висловлені респондентами: 
8. Это зависит от следующего: если “новую” редакцию 

формируют из уже существующих сотрудников, то 
единственным исходом будет эмоциональные выгорание. 
Выход один: добирать новых профессионалов (именно 
профессионалов, не специалистов). Если радио решило с 
целью выживания уйти в сторону соцсетей и видео 
(соответственно тем вариантам, которые я выбрала пунктом 
выше) необходима классная продакш-команда, чьей зоной 
ответственности будет видео, а также хороший 
маркетинговый специалист и фотограф для социальных сетей.  

1 2 

9. Про це можна балакати НУУУУ дуже довго; 1 2 
10. Конвергенція не збільшуючи штат працівників – не є 

можливою, але 1 конвергентна редакція економічніша ніж 
утримання двох редакцій; 

1 2 

11. Дуже складна проблема. Ми вже працюємо як конвергована 
редакція, виникає нерозрішима суперечність між площею 
ньюз-руму, кількістю людей та напрямками (див. попереднє 
питання), що їх ми намагаємося охопити. Як мені здається 
справжня (істинна) конвергенція можлива лише в невеликій 
редакції, де кожен може робити що-завгодно, але... Як тільки 
виникає потреба робити кожен із елементів – якісно, то 
неминуче приходить й усвідомлення, що по кожному 
напрямку мають бути й люди, які не займаються ні чим 
іншим. І... чим потужнішими ми будемо робити кожен 
окремий напрямок, тим логічнішим буде – дрифт людей, які 
ним займаються – в сторону Від конвергенції і До окремого 
ЗМІ; 

1 2 

12. Примітка: зниження якості контенту, професійності 
журналістів – відповідь “так” актуальна за умови недоліків у 
сфері управління персоналом редакції, а саме: дуже 
невеликого штату працівників, які не мають часу або змоги 
редагувати контент один одного й перебувати одразу на 
кількох подіях одночасно, щоби їх висвітлити.  

1 2 
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Рис. М.4.1. Наслідки переходу на формат роботи  
конвергентної редакції 

 

Таблиця М.5 

Потреба радіожурналістів у сучасних практичних навчальних програмах 

із роботи в умовах мультиекранної журналістики 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Так; 48 87 
2. Ні; 5 9 

Тези висловлені респондентами: 
3. Я нахожу более перспективным подход, когда каждый работает 

над своей зоной отвественности и являюсь противником 
подхода “универсального солдата”. Мультиэкранная 
журналистика, на мой взгляд, прекрасна в результате работы 
команды профессионалов в разных областях; 

1 2 

4. Не маю думки; 1 2 
5. Інколи; 1 2 
6. Напевно. Не знаю тільки – хто тут його і чому може навчити, 

якщо ніхто нічого не знає, бо це все виникає просто от зараз і 
кожен пробує робити що може. НМД; 

1 2 
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Рис. М.5.1. Потреба радіожурналістів у спеціалізованих освітніх програмах 
для роботи в умовах мультиекранної журналістки 

 

Таблиця М.6 
Потенціал конвергенції радіомовлення із соціальними мережами 

 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Платформа для популяризації власної діяльності; 44 80 
2. Конкурент за увагу слухача в Мережі; 11 20 
3. Партнер; 26 47 
4. Джерело заробітку; 9 16 
5. Осередок обміну думками однодумців; 15 27 
6. Ефективний засіб зворотного зв’язку із аудиторією. 47 86 

Тези висловлені респондентами: 
7. Мені здається, що існує (не)пряма кореляція з популярністю 

сторінок Радіо в соцмережах. Не думаю, що якась 
радіостанція – відмовилася б від збільшення популярності 
своїх сторінок у соцмережах в 10 разів. Хоча... Усі ми 
розуміємо, що таке збільшення геть не означало б неминучого 
збільшення – популярності самого Радіо (серед слухачів). Зате 
збільшення популярності Радіо, на мою думку, неминуче 
призводить до збільшення популяності його сторінок у 
соцмережах. Хоча розвиток сторінок у соцмережах це, 
посутньо, окремий напрямок роботи; 

1 2 

8. Заробіток може бути, але не настільки, аби ставити галочку 
навпроти цього пункту). 

1 2 
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Рис. М.6.1. Перспективи використання соціальних мереж в радіомовленні 
 

Таблиця М.7 
Потенціал конвергенції радіомовлення із соціальними мережами 

 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Дорого, а завантажень обмаль; 4 7 
2. Безальтернативно у часовій перспективі; 6 11 
3. Перспективно, проте вимагає додаткових вмінь та зусиль; 36 67 
4. Нікому не потрібні. 5 9 

Тези висловлені респондентами: 
5. Потрібні; 1 2 
6. Варіанти відповіді дивні, як ви їх формували? Вони з 

негативною конотацією ідуть. Мобільні додатки забирають 
більшість трафіку користування інтернету, читайте the 
economist. Все іде туди і мобільні версії, бо це зручніше; 

1 2 

7. Для онлайн радіо необхідні. Один із способів передачі контенту; 1 2 
8. Мобільні додатки це престиж радіо, але майбутнє за сервісами 

типу TuneIn; Актуально для мобільних пристроїв. 
1 2 

9. Актуально для мобільних пристроїв; 1 2 
10. Важко відповісти; 1 2 
11. Просто на даному етапі, якщо є ресурс, який можна на щось 

використати, то не факт, що його варто кидати саме на 
мобільні додатки, хоча... Я не розумію -- чим вони вже аж такі 
дорогі? Може Ви говорите про те, чого я не знаю, але я знаю, 
що ми Маємо мобільний додаток в Еплі і для Андроїда. Може 
якісь інші ще є, то я не в курсі; 

1 2 

12. Зважаючи, що вже є країни, які відмовились/планують 
відмовлятись від FM частот, то додатки є неодмінною 
частиною радіостанції. 

1 2 
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Рис. М.7.1 Перспективи популяризації мобільних додатків  

радіостанцій 
 

Таблиця М.8 
Чи в повній мірі радіостанції використовують можливості сучасних 

технологій для популяризації власної роботи 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Активно використовують; 13 24 
2. Це має відбутися стихійно; 0 0 
3. Активізація процесу є, проте не так швидко, як хотілося; 19 35 
4. Треба більше працювати у цьому напрямку. 29 53 

Тези висловлені респондентами: 
5. Яке джерело картинки? звідки дані і за який період?  1 2 
6. Ні, не в повній. Діджитал частка радіомовлення є недостатньо 

розвиненою та потребує покращення з точки зору технічного 
апдейту. Проте падіння прослуховування радіо в авто не може 
не радувати. Є надія, що більшість з опитуваних чули радіо в 
автобусах там маршрутках :); 

1 2 

7. Не зрозумів запитання: як воно корелюється з таблицею? У 
чому взагалі суть? Що робить Радіо (чи будь-що інше) 
популярним?... Маркетинг?... Той чи інший. Так, він важливий. 
Можна мати золоте радіо (чи будь-який інший продукт) і не 
вміти його продати, але... Ви не зможете Маркетингом закрити 
всі діри. Має бути продукт. Мають бути особистості. Уявіть 
собі класнюче якесь радіо на ринку. Якщо воно класнюче, то 
про нього рано чи пізно всі й так взнають, а при мінімальних 
вкладеннях у маркетинг – тим паче. НМД. 

1 2 
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Рис. М.8.1. Оцінка експертами використання новітніх технологій у 

радіомовленні 
 

Таблиця М.9 
Сучасний стан розвитку аудіоподкастингу  

в українськомовному радіо 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Перспективні, проте досі непопулярні; 24 44 
2. Якісні, цікаві, конкурентні, проте недооцінені слухачем; 9 16 
3. Одноманітні і нецікаві; 4 7 
4. Активно розвиваються і постійно знаходять нових слухачів; 15 27 
5. Їх обмаль. 15 27 

Тези висловлені респондентами: 
6. Радіо Аристократи приклад якісних подкастів на різні теми )); 1 2 
7. Недооцінені в нашій країні. Поки немає достатнього запиту 

серед населення через недолугість в освіті та лінощів; 
1 2 

8. Я не вважаю що радіо має викладати підкасти, навіщо тоді 
ефір?; 

1 2 

9. Вагаюсь відповісти; 1 2 
10. Дивно, я слухаю масу американських підкастів: годинних, 

півторагодинних і т. п. А в Україні їх ніхто не робить. І в Росії. 
Не пішли чогось у нас. Хоча може це щось тимчасове. А?; 

1 2 
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Рис. М.9.1. Аудіоподкастинг в українськомовному радіо 
 

Таблиця М.10 
Оцінка експертами перспектив використання нових форм рекламної 

комунікації в інтернет-радіомовленні 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. З’являються, активно впроваджуються; 7 13 
2. Заробляти можна, проте небагато; 15 27 
3. Рекламний ринок в інтернет-радіо не розвинутий; 30 55 
4. За декілька років стануть основним джерелом прибутку 

радіостанцій; 
14 26 

5. Нічого не змінилося. 4 7 
Тези висловлені респондентами: 

6. В данном случае хотелось бы добавить, что заработок радио в 
сети отличается от объёмов заработка стационарного радио. 
Радио в сети работает больше по законам онлайн-медиа; 

1 2 

7. Не можу сказати, бо не маю досвіду спілкування зі слухачами 
інтернет радіостанцій; 

1 2 

8. Оскільки не маю жодного стосунку до комерції, поняття не 
має, як змінилася тут ситуація; 

1 2 

9. Знову, я не до кінця розумію запитання. Інтернет радіо це – 
одне, Радіо – в інтернеті – це інше. Заробіток Радіо в Інтернеті 
(через інтернет-сайт як частину конвергованого ЗМІ – це 
інше). Але так чи інакше – в інтернеті заробляти – дуже 
Непросто 

1 2 

 



703 

 

 
 

Рис. М.10.1. Оцінка експертами перспектив використання нових форм 
рекламної комунікації в інтернет-радіомовленні 

 

Таблиця М.11 
Чи може радіо допомогти соціалізуватися людям з особливими 

потребами 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
Тези включені до анкети: 

1. Може і повинно; 42 78 
2. Це не можливо, безперспективно; 8 15 
3. Вже допомагає, цього достатньо; 0 0 

Тези висловлені респондентами: 
4. Цілком можливо; 1 2 
5. Це можливо; 1 2 
6. Можливо, але треба попрацювати над форматом; 1 2 
7. Та не нас треба питати і не слухачів, а конкретно людей з 

особливими потребами. На мою особисту думку люди з 
вадами зору дуже часто слухають Радіо. Але далі виникає 
питання – що ми розуміємо під словом – соціалізація? 
Спілкування?... Знаєте, зараз є такі програми, які 
дозволяють сліпим строчити текти в соцмережах і на 
форумах – аж гай шумить. У них там маса надзвичайно 
активного саме – спілкування виходить. На радіо вони 
такого інтенсиву – цілодобового – не отримають. НМД. 

1 2 
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Рис. М.11.1. Чи може радіо допомогти соціалізуватися людям  
з особливими потребами 

 

Таблиця М.12 

Роль радіо у забезпеченні інформаційної безпеки України 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

Тези включені до анкети: 
1. Відчутна; 18 33 
2. Мінімальна; 7 13 
3. Хотілось би більшого; 24 44 

Тези висловлені респондентами: 
4. В міру сил і можливостей на теперішній час; 1 2 
5. Не можу відповісти на це питання, не досліджувала його; 1 2 
6. Залежить від радіостанції, контенту; 1 2 
7. Безальтернативна; 1 2 
8. Я вас умоляю, яка Безпека?... Знищили країну тепер говоримо 

про радіо як фактор Безпеки. Треба просто максимально 
класно робити те, що ти можеш. НМД 

1 2 
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Рис. М.12.1. Роль радіо у забезпеченні інформаційної безпеки України 
 

Таблиця М.13 

Оцінка респондентами потенціалу радіо до об’єднання суспільства  
 

№ 
з/п 

Відповідь на відкрите запитання 

1. Я думаю, що універсального продукту не буває. кожне медіа працює на конкретну 
аудиторію 

2. Певно цей період вже минув. Зараз його замінили соцмережі 
3. – 
4. Только если выключат интернет и тв, увы ( 
5. Коли суспільство з розумом буде слухати. А радіо поважатиме слухачів 
6. Коли керівництво радіостанцій використовуватиме зворотній зв’язок зі слухачем. 
7. За умов популяризації радіо 
8. Радіо в Україні досі популярне, і за останні роки тільки набирає популярності. Хоча 

декілька років тому , казали про спад. Але цього не сталося. Тому радіо і зараз можна 
вважати інтегратором для суспільства. 

9. за умови “дооціненості” слухачами 
10. Хз 
11. Когда люди слушают программы по своим интересам. 
12. Пользуясь случаем, хочу обратиться к создателю опросника. Мне очень интересно 

отвечать на вопросы, но люди, которые работают в сфере радио, медиа и шоубизнеса не 
пользуются терминологией, которой привыкли оперировать исследователи. Если вы 
распространяете свой опросник не только в кругу ваших коллег, побеспокойтесь, чтобы 
все вопросы были правильно поняты теми, кто “на том конце провода”. 
Если я правильно поняла суть, вам интересно может ли радио вовлекать общество в 
какие-то общественные процессы? Может, если оно выбрало и работает в своей 
целевой аудитории и использует подходящие инструменты. 

13. А разве у радио есть такие цели? Есть масса различных форматов. Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно, как минимум, понимать о какой радиостанции мы говорим. После 
чего, задать вопрос ЗАЧЕМ ей быть “інтегратором суспільства”, далее изучить “стоит 
ли быть”, и потом подумать над условиями и , исходя из них, строить план. 

14. Деталізуйте питання. Інтегратором куди ?  
15. За умов, що радіо переслідує мету чомусть навчити (з рекомендаційної точки зору) та 

допомогти у повсякденному житті - не лише музичною складовою. 
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№ 
з/п 

Відповідь на відкрите запитання 

16. Нема таких умов, воно просто мовник для СВОЄЇ аудиторії і інтегратор своєї, 
маленької аудиторії. 

17. воно має бути доступним для широких верств населення 
18. Незалежні радіомовники, які не підвласні монополістам ринку чи політикам, які 

переслідують свої бізнес- чи політичні ідеї. Грантове фінансування, краудфандинг тощо 
19. за умови дотримання професійних стандартів журналістики 
20. Формат громадського 
21. Коли його працівники будуть у повній мірі розуміти, що вони можуть і повинні це 

робити 
22. Коли журналісти професійно і чесно роблять свою роботу. Не намагаються здобути 

собі популярність на скандальних темах і персонажах. 
23.  
24. За умови фаховості працівників. Журналісти повинні йти на крок попереду від своїх 

слухачів. Не просто оперативно подавати інформацію, робити її аналіз. Тобто, йти в бік 
розмовного радіо. При цьому, подаючи текстову та відео версію інтерв’ю чи сюжету з 
використанням власного сайту та соцмереж. 

25. Зважаючи на смакові вподобання – радіо завжди було інтегратором суспільства. Якщо 
говорити про місцеві радіостанції (не мережеві), вочевидь їм би допомогло розширення 
мережі покриття 

26. Радіо завжди впливало на суспільство. Деякі радіостанції вже давно є інтеграторами. 
Питання лише в політиці програмування. 

27. Тотальна українізація радіо 
28. Якщо трохи змінить контент 
29. Особливих умов це не вимагає. На радіо працюють люди, які щоденно зутрічаються з 

усіма проблемами суспільства. Як правило, ведучі на радіо – не надто багаті люди 
(особливо, що стосується регіональних радіостанцій), тож вони сильно не відрізняються 
від пересічних громадян і так само стикаються з пересічними негараздами. Про що 
завжди можуть розповісти на загал, чим приблизити до себе слухача, “бо це така ж 
людина”. Тим паче, на радіо завжди телефонують і повідомляють про свої проблеми та 
просять їх вирішення. 

30. ))) От усі ЗМІ вируюилися, а Радіо – залишилося. От одразу воно й стає – інтегратором. 
Ну, й є ще фактор зірки. Я думаю, якби у нас появився свій Ларрі Кінг + чи той другий 
там ще є типу проповідник, то от вони могли б щось довкола себе інтегрувати 
Людина/Постать є важливішим, ніж Медія чи Канал комунікації  

31. За умови достатнього фінансування і повної незалежності 
32. Не компетентний у даному питанні 
33. Постійний розвиток та актуальність 
34. При умові створення національної ідеї. 
35. – Підтримувати загальнолюдські цінності, пропагувати любов до ближнього й України, 

засуджувати прояви насильства, шкідливі звички. Цих принципів треба дотримуватися 
не тільки в усному мовленні, а й при підборі пісень, які потрапляють до ефіру, навіть 
якщо вони звучать іноземною мовою. Треба дуже обережно висвітлювати теми, які 
гостро сприймаються тією або іншою аудиторією (наприклад, про діяльність 
неоднозначних історичних постатей або груп людей). У новинах дуже важливо 
дотримуватися принципу об’єктивності. 

36. За умови створення публічних майданчиків для обговорення різноманітних тем 
37. За умови більш свідомої інформаційної політики основних гравців ринку та за умови 

розвитку повноцінного охоплення сигналом території України каналами Суспільного 
радіо. 
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Таблиця М.14 
Точка зору респондентів щодо потреби квотування українськомовного 

радіопростору 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
Тези включені до анкети: 

1. Так; 38 69 
2. Ні; 11 20 

Тези висловлені респондентами: 
3. Українськомовним музикантам – так, радіостанціям, 

особливо нішевим – ні; 
1 2 

4. Інше; 1 2 
5. Так, але, як кажуть – що занадто, то не здраво. особливо 

страждають такі станції, як Kiss FM чи DJFM, де музика 
танцювальна, а такої в Україні не так багато (такий музичний 
ешелон у нас лишень розвивається); 

1 2 

6. Соромно, квоти мають бути не українську мову а на будь яку 
іншу, саме її має бути не більше ніж...; 

1 2 

7. Потрібна внутрішня саморегуляція;   
8. Інші ніж зараз. Менші. Простіші. 1 2 

 

 
 

 
Рис. М.14.1. Оцінка експертами потреби квотування українськомовного 

радіопростору 
 

Таблиця М.15 
Обізнаність респондентів щодо існування українськомовного радіо 

діаспори 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
1 2 3 4 

Тези включені до анкети: 
1. В Україні про нього не відомо; 21 38 
2. Маю досвід прослуховування; 0 0 
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Продовження табл. М.15 
1 2 3 4 
3. Маю досвід створення; 1 2 
4. Поважаю людей, які цим займаються. 30 55 

Тези висловлені респондентами: 
5. Не надто обізнана у цьому питанні; 1 2 
6. На жаль, нічого не знаю; 1 2 
7. Працюю на суспільному :) 1 2 

 

 
 

Рис. М.15.1. Обізнаність респондентів щодо існування українськомовного 
радіо діаспори 

 
Таблиця М.16 

Передумови підвищення інтересу до радіо 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
1 2 3 4 

Тези включені до анкети: 
1. Поліпшення фінансування; 20 36 
2. Поява цікавих програм, музики; 33 60 
3. Зменшення кількості реклами; 14 26 
4. Полегшення доступу до радіо; 17 31 
5. Нові форми презентації контенту; 25 46 

Тези висловлені респондентами: 
6. Зняти музичне квотування музики. Нажаль, це негативно 

відбилося на рейтингу майже усіх комерційних радіостанцій. 
Хоча завдяки квотам з’явилося і багато нових артистів, але 
вони б все одно з’явилися б. Якщо талант є – квоти не потрібні; 

1 2 

7. А также отмена квот. Квоты – ограничение свободы выбора 
человека. Любое ограничении воспринимается человеком как 
личностное оскорбление; 

1 2 
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Продовження табл. М.16 
1 2 3 4 
8. Проблема не в кількості реклами, а в її якості. Коли чуєш на 

радіостанції рекламу майонезів – хочеться рубонути топором 
те, звідки лунає звук. Необхідно підвищувати якість 
контенту – не лише програмної частини, а й реклами тощо; 

1 2 

9. Деолігархізація. На місцях – роздержавлення і заборона владі 
бути засновником радіокомпаній; 

1 2 

10. Посилення сигналу радіостанцій. Поза межами великих міст 
радіо майже не працює; 

1 2 

11. Радіо прямо залежить від рівня достатку населення. Радіо 
перестало бути таким магнітом для потенційних зірок, яким 
воно було 20-30-40-50 років тому. Потенційні зірки зараз 
легше знаходять себе де-інде. Гроші – завжди непоганий і 
дієвий стимул. Якби діджеї на радіо заробляли по 20 тис 
дол/міс, тоді всі почали б рватися на радіо. Одним словом. Ми 
маємо орієнтуватися на особистості, щоб тримати інтерес. 

1 2 

 

 
 

Рис. М.16.1. Шляхи підвищення інтересу до радіо 
 

Таблиця М.17 
Оцінка експертами часових перспектив розвитку основних медіаканалів 
 

№ з/п Медіа Так, осіб % Ні, осіб % 

1. Радіомовлення 53 96% 2 4% 
2. Телебачення 42 76% 13 24% 
3. Періодика 18 33% 37 67% 
4. Інтернет 54 98% 1 2% 
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Рис. М.17.1. Оцінка експертами перспектив розвитку основних медіаканалів 
 

Таблиця М.18 
Оцінка конкурентності українськомовного радіо у світовому 

медіапросторі 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 
осіб % 

1 2 3 4 
Тези включені до анкети: 

1. Так; 16 30 
2. Ні; 27 48 

Тези висловлені респондентами: 
3. Важко відповісти ствердно. “Бібісі” у нас не має, але є гарні 

адаптації світових мереж на український радіопростір. У цілому 
українське радіо повинно бути конкурентним саме в Україні; 

1 2 

4. Поки що, гадаю, ні; 1 2 
5. Какое именно? Информационное не может конкурировать, 

если эфир ведется не на английском языке – как мне кажется. 
Я не знаю про существование англоязычных радиостанций в 
Украине. Если вы знаете – буду рада ссылке; 

1 2 

6. Немає аналітики для порівняння. не можу відповідати на це; 1 2 
7. Аристократи увійшли у топ-10 (7 місце) в 2015 році по кількості 

прослуховувань у Mixcloud; 
1 2 

8. Не знаю. Не досліджувала цього; 1 2 
9. Мені не відомо щоб за кордоном слухали укррадіо; 1 2 

10. Не впевнений що це потрібно. Робота зосереджена в Україні; 1 2 
11. В якому смислі?... Україномовне радіо може бути популярним 

серед тих, хто розуміє українську. В світі таких – мільйони. 
Тобто світовий ринок є, але Радіо має бути зі слухачем на одній 
хвилі. Зокрема й часовій, і тематичній. Радіо це – хепенінг.  

1 2 
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Продовження табл. М.18 
1 2 3 4 
 Дуже важко зробити радіо, яке б одночасно хотіли слухати і в 

Гватемалі, і в Мароко, і в Австрадії, і в США (у різних 
часових поясах). Радіо по якому щось говорила б людина, яка 
сидить зараз у Львові чи Києві та абсолютно блискуче віщає 
про щось, що є важливим саме для Львова чи Києва; 

  

12. Якщо мається на увазі контент – можна ще посперечатись. 
Якщо мається на увазі кількість аудиторії, то звісно, що 
англомовним радіостанціям ми будемо програвати; 

1 2 

13. Поки ні, але має перспективи. 1 2 
 

 

Рис. М.18.1. Оцінка експертами конкурентоспроможності 
українськомовного радіо у світовому медіапросторі 

 

Таблиця М.19 
Яким стане радіо за 100 років 

№ 
з/п 

Відповіді на відкрите запитання 

1. online 
2. Цілком і повністю інтегроване у світову Інтернет-мережу 
3. Йти в ногу з часом і потребами слухачів 
4. Если будет, то скорее всего научатся передавать запахи, чувства может? Это 

было бы очень круто) 
5. Елітарним 
6. Радіо буде відеокарти необхідно та поанюватиметься відеоконтентом 
7. Гібридним 
8. Сто відсотків, що звичайного радіо ми не почуємо через 100 років. Еволюція 

вцілому вже активно відбувається, вплив можливостей інтернету на радіо 
неминучі. Можна подивитися на активних прикладах, наприклад, apple 
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№ 
з/п 

Відповіді на відкрите запитання 

radio – яке фактично транцлює музику, але якщо тобі композиція не 
подобається ти можешь її “перелестнути”. Мобильні застосунки активно 
розвиваються та додають функціоналу радіостанціям, можна за допомогою 
аудиторії ставити “лайки” пісням які грають зараз в ефірі – у свою чергу 
редакція може отримувати зворотній зявязок і “прибирати” з ефіру пісні, які 
не подобаються слухачам. Також радіо активно візіалізується – у студіях 
вставновлюють 5–10 камер, будують інтерактивні студії, куди запрошуюиь 
слухачів стати глядачами “вечірного шоу”, наприклад. Тому радіо через 
100 років буде більше мультимедійним, але головне – надавання інформації 
слухачу не змінеться, крім форми подачі. Впевнений, що звичні фм-частоти 
через 100 років втратят свою актуальність з активним розвитком мобільного 
інтернету. 

9. Складно передбачити, адже ми живемо в епоху суцільних постійних змін. 
Є надія, що вони будуть позитивними і для радіо 

10. Ніяким 
11. Не таким как сейчас. Вспомните “звездный час” Левитана и посмотрите кто 

“звездит” сейчас – совершенно разная подача всего. 
12. Интересным (качество контента будет на порядок выше прежнего), гибким 

(каждый сможет найти себе станцию максимально соответствующую своим 
запросам) и в интернете (FM отойдёт в мир иной). 

13. Хочется верить, что оно будет. Хотя, думаю, у каждого будет свой 
персональный плейлист с музыкой, которую для него пишет ИИ. Каждый по 
желанию добавляет в эфир необходимую информационную вставку в виде 
новостей (интересующие темы), погоды, личных напоминание и т д. 

14. без коментарів 
15. В виде интернет подкастов, ближе к уже существующему Beats1 
16. В Україні? Сподіваюся, без ФМ діапазону чи УКХ, все діджиталізоване. В 

іншому - радіо є радіо, актуальна музика чи музика для вузької аудиторії 
17. не вангую 
18. Воно буде безкоштовним для прослуховування в інтернет мережі. Я маю 

надію вже років через 5, а через сто, я думаю і Всевишній так не прогнозує))) 
19. В наш век технологий сложно представить 
20. 80% станцій буде інформаційного формату 
21. без фм, лише інтернет і цифра 
22. мультимедійне і з іншими каналами доставки 
23. Вільним. Народним. Професійним 
24. Надіюсь, що № 1 в інформаційному просторі 
25. Важко сказати. Я до того навряд чи доживу (але це не точно:) ) 
26. Воно точно буде існувати. Яким важко сказати. Але буде. на 
27. Все трансформується просто в один носій інформації. 
28.  
29. Міксом аудіо, відео, тексту. 
30. Сучасним інтегрованим медіа, яке першим реагуватиме на потреби часу. 

Радіо однозначно використовуватимуть різні форми поширення свого 
контенту. 
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№ 
з/п 

Відповіді на відкрите запитання 

31. ще більш інтерактивним 
32. Мертве 
33. Вмонтованим в голови 
34. Інтернет -радіо здебільшого 
35. В 5 D форматі всюди 
36. Універсальним. З різноманітним контентом - відео, фото (можливо, з 

телепортацією). І ще оперативнішим, наскільки це може бути можливим 
через 100 років. 

37. Мобільним 
38. Радіо як – аудіо, безперечно, залишиться, бо це ідеальний спосіб одночасного 

рисування безлічі картин (кожна буде різною) в головах безлічі людей, які 
чують одну й ту ж саму фразу: “Вона курили цигарку й дивилася мені в очі, а 
я розумів, що нестерпно хочу в туалет”  

39. Інформаційним, мобільним 
40. Ми не знаємо які будуть технології через 100 років, тому важко сказати 
41. Оперативним джерелом інформації. 
42. Важко сказати, але аутсайдером серед видів ЗМІ не буде 
43. універсальним 
44. – Воно стане ще ближчим до людей. За умови подальшої інтеграції 

суспільства в інформаційне середовище і його зацікавленості, яку мають 
підтримувати радіостанції - розшириться штат позаштатних кореспондентів, 
які будуть пропонувати новини й, можливо, навіть виголошувати їх у ефірі. 
Дротове радіо буде врешті-решт замінено на більш медійно функціональний 
аналог у мережі Інтернет. Через сторінки у соціальних мережах студії будуть 
отримувати відгуки і підвищувати якість свого контенту. Можливо, на основі 
опитувань й інших досліджень інтересів аудиторії, зокрема, ведення 
статистики прослуховування музики і записів передач на власних сайтах, 
радіостанції будуть обирати пріоритети, який стиль музики і програми 
подобаються аудиторії. На сторінках у мережі поширяться не тільки 
аудіопідкасти, а й аудіоблоги. 

45. Трудно сказать, что будет с радио даже через 20 лет :) 
46. Більш інтерактивним. З’явиться багато приватних радіо, що будуть 

обслуговувати інтереси великих корпорацій, але популяністю будуть 
користуватися радіостанції накшталт авторських радіоблогів. Визначальним 
буде контент. 

47. хто зна) 
48. Цифровим або буде використовувати новітні на той час засоби передавання 

сигналу 
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Таблиця М.20 
Оцінка експертами відповіді українців щодо обізнаності в питанні 

відмінності цифрового радіо від аналогового 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
Тези включені до анкети: 

1. Правда, українські слухачі обізнані з цього питання; 14 25 
2. Злукавили, тому що соромно визнавати незнання; 34 62 

Тези висловлені респондентами: 
3. Мені здається, що обізнаність у різноманітті мізерна. Бо 

сучасна людина думає, що “цифрове радіо” це радіо яке 
можна слухати в інтернеті; 

1 2 

4. Можливо, і справді обізнані; 1 2 
5. Нейтрально; 1 2 
6. Не володіють поняттями; 1 2 
7. Праві обидві сторони – радіо яке було таким і залишиться, 

зміниться лише передавач (тех. характеристики); 
1 2 

8. Радіо те ж саме, відмінність у приймачеві. Кожен відповідав 
у міру свого розуміння; 

1 2 

9. Людям просто немає різниці – як саме до них в вухо потрапляє 
звук радіо (через аналоговий сигнал чи цифровий). Проводове 
радіо – це важливе питання. Бо, я думаю, відсотків 30–50 тих, 
хто зараз слухають проводове радіо НЕ стануть слухати ні 
аналогове, ні цифрове 

1 2 

 

 

 
Рис. М.20.1. Оцінка експертами відповіді українців щодо обізнаності 

в питанні відмінності цифрового радіо від аналогового. 
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Таблиця М.21 
Оцінка експертами відповіді українців щодо обізнаності в питанні 

відмінності суспільного радіо від комерційного 
 

№ 
з/п 

Варіант відповіді 
Підсумок, 

осіб % 
Тези включені до анкети: 

1. Правда, українські слухачі обізнані з цього питання; 23 42 
2. Злукавили, тому що соромно визнавати незнання; 24 43 

Тези висловлені респондентами: 
3. Людям це нецікаво, може і сказали просто, що знають чи 

чули); 
1 2 

4. Можливо, і справді обізнані; 1 2 
5. До 17 лет вряд ли люди слушают “суспільне радіо”, думаю это 

и есть причина не знания отличий; 
1 2 

6. Якщо б на суспільному не було реклами, тоді б різниця була 
помітна; 

1 2 

7. На суспільному є реклама і не витримуються стандарти. 
Людям складно зрозуміти...; 

1 2 

8. В Україні ніхто не знає в чому різниця. Хоча би тому, що 
Суспільне мовлення це – від лукавого. Правильна назва – 
Громадське мовлення (Public media). І паблік (англійською) 
означає перш за все – НЕ комерційний. Щось, що НЕ э чиєюсь 
приватною власністю і не має Заробіток – головним 
пріоритетом. Одним словом. В українців украли слово 
“громадське радіо” і віддали його грантожерам, які 
обслуговують інтереси не громадян, а грантодавців. Дали, щоб 
ще більше заплутати людей, придумали слово “суспільне” 
мовлення. Не хочу говорити навіть; 

1 2 

9. Потрібно більше проводити роботи над популяризацією та 
ознайомленням аудиторії із суспільним мовником; 

1 2 

 Гадаю, частково правда, бо бачимо вищу обізнаність серед 
респондентів старшого віку, які більше залучені у відповідні 
інформаційні потоки. 

1 2 
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Рис. М.21.1. Оцінка експертами відповіді українців щодо обізнаності 

в питанні відмінності суспільного радіо від комерційного. 
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Таблиця М.22 
Прізвища та імена учасників опитування  

(за хронологією заповнення анкети) 

№ 
з/п 

ПІП 
№ 
з/п 

ПІП 

1. Марія 29.  Тарас Кузьмич 
2. Давидов Андрій Миколайович 30.  Дмитро Кушнєров 

3. Галина Лірник 31.  Тарас Бабенчук 
4. Адамов Артур Сергеевич 32.  Віталій 

5. Алёна 33.  Марина Максимів 
6. Олена Русінова 34.  Алла Ліхачова 
7. Олександр Пашненко 35.  Мартинюк Ольга 
8. Поліна Снєжина 36.  Олег Нечидюк 
9. Саня Димов 37.  Володимир Тарантюк 
10. Антоніна Антошко 38.  Андрій Осташ 
11. Віктор Смірнов 39.  Маргарита Галіч 
12. Дмитро Лиходід 40.  Аліме Алієва 
13. Анастасия Настасьева 41.  Назарова Євгенія 
14. Корнеева Дария 42.  Ілона Радзівіл 
15. Симона Солодуха 43.  Балинська Людмила 
16. Ярослав Назар 44.  Микола Кульчинський 
17. Анастасія Рубанович 45.  Мокрій Вікторія 
18. Желєзнова Олександра 46.  Олександр Пелих 
19. Стогневич Надежда 47.  Олена Никифоренко 
20. Артем Прокопенко 48.  Микуланинець Антон 
21. Зоряна Онишкевич 49.  Ігор Голуб 
22. Вдовіченко Олег 50.  Кирило Бєлий 
23. Эльмаз 51.  Сергій Шидловський 
24. Олег Васильєв 52.  Микола Лихачов 
25. Анастасія Шибіко 53.  Євген Тичина 
26. Ігор Шевченко 54.   
27. Галина Данилівська 55.   
28. Діана Шароді   

 

Таблиця М.23 
Регіон проживання учасників опитування 

№ 
з/п 

Області Кількість опитаних, осіб 

1. Вінницька 4 
2. Донецька 1 
3. Житомирська 1 
4. Закарпатська 2 
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№ 
з/п 

Області Кількість опитаних, осіб 

5. Запорізька 7 
6. Івано-Франківська 2 
7. Київська 16 
8. Львівська 5 
9. Полтавська 2 
10. Рівненська 8 
11. Сумська 1 
12. Харківська 1 
13. Херсонська 1 
14. Чернівецька 1 
 Інші: Дяченко (1) 

 

Таблиця М.24 
Радіостанції, які представляють опитані (за алфавітом) 

№ 
з/п 

Зазначене респондентами К-сть Опис 

1. DJFM 1 Радіо “DJFM” (Київ) 

2. https://ofr.fm/ 1 Інтернет-радіостанція “OFR (Old 
Fashioned Radio)” (Київ) 

3. Mix FM 1 Радіо “MiX FM” (Київ) 

4. NRJ Ukraine, Джем ФМ 1 Радіо “NRJ Ukraine” 
Радіо “JAM FM” (Київ) 

5. Radio Skovoroda 1 Інтернет-радіостанція “Radio 
Skovoroda” (Львів) 

6. UA: радіо Запоріжжя 5 Філія ПАТ “НСТУ” “Запорізька 
регіональна дирекція” 
(Запоріжжя) 

7. UA: Радіо Слобода 1 Філія ПАТ “НСТУ” “Сумська 
регіональна дирекція” (Суми) 

8. Аристократи 2 Інтернет-радіостанція “Радіо 
Аристократи” (Київ) 

9. Армія FM 2 Перша війскова радіостанція 
України “Армія FM” (Київ) 

10. Вільне радіо 1 ТОВ “Телерадіокомпанія 
“Вільне радіо” (Бахмут, 
Донецька область) 

11. Воскресіння Живе Радіо 1 Інтернет-радіостанція 
“Воскресіння. Живе радіо” 
(Київ) 

12. “Громадське радіо”, кореспондент; 
“Вільне радіо”, директор 

1 “Громадське радіо” (Київ) 

13. Лада 2 “Радіо Лада” (Lada FM) 



719 

 

№ 
з/п 

Зазначене респондентами К-сть Опис 

(Ладижин, Вінницька область) 
14. Львівська Хвиля 2 ТРК “Львівська хвиля” (Львів) 
15. Люкс ФМ 1 Радіо “Люкс ФМ” (Київ) 
16. Мейдан 2 Перше кримськотатарське радіо 

“MeydanFM” (Київ) 
17. МФМ 2 Радіо “MFM Station” (Харків) 
18. Радіо “Сяйво” 106-8 ФМ 2 Радіо Сяйво 106.8 FM (Коломия, 

Івано-Франківська область) 
19. Радіо 10 1 “Радіо 10” (Чернівці) 
20. Радіо НВ / Радио-Эра  2 “Радіо НВ” / “Радіо Ера” (Київ) 
21. Радіо Трек 6 “Радіо ТРЕК” (Рівне) 
22. Радіогазета “Титан” ТОВ “ЗТМК” 1 Радіогазета “Титан” 

ТОВ “ЗТМК” (Запоріжжя) 
23. Радіокомпанія “Місто над Бугом” 1 Радіокомпанія “Місто над 

Бугом” (Вінниця) 
24. Регіональна філія Українського 

радіо 
1  

25. Рекорд ФМ 1 Радіо “Рекорд ФМ” (Житомир, 
Бердичів) 

26. Рівне ФМ 2 Радіо “Рівне.Fm” (Рівне) 
27. РК “Місто над Бугом” 1 Радіокомпанія “Місто над 

Бугом” (Вінниця) 
28. РокРадіо UA (Internet Only) 1 Інтернет радіо україномовного 

року “РокРадіо” (Херсон) 
29. “Тиса FM” та радіо “Ужгород” 1 Радіо “Тиса FM” (Ужгород) 
30. Українське радіо – радіо “Лтава” 2 Філія ПАТ “НСТУ” “Полтавська 

регіональна дирекція” (Полтава) 
31. Хит ФМ 1 Радіо “Хіт FM” (Київ) 
32. Холдинг BRG (Шансон, Бизнес, 

Power Fm, Dj Fm) 
2 Медіа холдинг “Business Radio 

Group” (Київ) 
33. позаштатний кореспондент Радіо 

Свобода у Запоріжжі 
1 “Радіо Свобода” 

34. Працюю не на станції, а в агенції, 
що займається комерційною 
складовою радіостанцій 

1  

35. Работаю с разными станциями как 
заказчик 

1  

Загальна кількість респондентів 55  
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Таблиця М.25 
Посади та досвід роботи опитаних експертів на радіо 

№ 
з/п 

Зазначене респондентами 
№ 
з/п 

Опис 

1. Журналіст і контент-менеджер 29. Радіоведучий, 3 роки 

2. SMS-спеціаліст, ведучий 30. Звукорежисер, диктор, ведучий 
програм, випусковий редактор 
служби новин. Загальний досвід 
роботи на радіо – більше 15 років. 

3. Ведуча музично-інформаційних 
програм 

31. 6 років. Ведучий, автор програм. 

4. 8 лет, ведущий прямого эфира 32. 9 років в ефірі. 5 років 
програмний директор 

5. Ведущая, корреспондент, редактор 33. 13 
6. Кореспондент 34. 21 рік 
7. Редактор, музред, ведучий 35. 13 років. Ведуча ефіру, 

кореспондент служби новин, 
заступник інформаційного 
редактора, редактор. 

8. 13 років, ведуча ефіра, редактор 36. 21 рік досвіду, комерційний 
директор 

9. Ведучий ефіру, музичний редактор. 
В минулому також – програмний 
директор, бренд-менеджер. 

37. 13 р., ведучий програм 

10. Редактор, 2 роки 38. Ведучий, 7 
11. 15 років 39. 3 роки,редактор,ведуча 
12. 5 років (редактор) 40. 2,5 роки. Головний редактор 
13. 7 лет, ведущая прямого эфира, 

ведущая новостей 
41. 3,5 роки 

14. В прошлом креативный директор 42. 5 років, заступник керівника 
Служби Новин 

15. 3 года 43. 16 років. Завідуюча відділом 
інформаційних програм 

16. 4 роки 44. 20 років (останні 10 – директор) 
17. 2014–2016 диктор/ 2016 – по 

сьогодні – куратор реклами і 
спецпроектів 

45. Редактор програм, 10 років 

18. Фотохудожниця, відео-операторка, 
режисерка монтажу, контент-
менеджерка 

46. 1 рік. SMM-менеджер, редактор 

19. 12 лет, совладелец музыкального 
лейбла в Лондоне 

47. Автор і ведуча телерадіопрограм 
з 1995 

20. Media Planner 48. 10 років, керівник творчої групи 
програм радіо 

21. 3 роки, керівник інформаційного 
відділу 

49. Директор. 20 років 
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№ 
з/п 

Зазначене респондентами 
№ 
з/п 

Опис 

22. Чотири, Редактор. 50. Досвід роботи – 7 років; посада – 
кореспондент 

23. Музыкальный редактор 51. Шеф-редактор 
24. Редактор служби новин 52. 23 роки. Продюсер 

радіомовлення Філії ПАТ 
“НСТУ “Рівненська регіональна 
дирекція”. 

25. Громадське – 5 років кореспондент, 
Вільне радіо – рік керівником 
проекту, місяць – директором 

53. 20 років. Програмний директор 

26. Директор 54. Більше 15-ти років (продюсер) 
27. 17 років директор 55. Не зазначено 
28. Журналіст, радіоведуча   
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Додаток Н 

Довідки впровадження результатів наукового дослідження 
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724 
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727 
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729 

 

 



730 
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Додаток П 

СПИСОК ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА 

Монографії 

1. Гиріна Т. С. Українськомовне радіо у світовому медіапросторі : 

монографія. Запоріжжя : КПУ, 2018. 296 с. 

Рецензія: Сидоренко Н. М. Українськомовне радіо в майбутньому: 

реакції на виклики часу. Образ. 2019. Вип. 1 (30). С. 92–93. 

2. Гиріна Т. С. Забезпечення національної інформаційної безпеки 

України засобами українськомовного радіомовлення. Феномен пропаганди 

та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс : 

монографія / за ред. Г. Васильчука, О. Маклюк, М. Бессонової. Запоріжжя : 

Інтер-М, 2018. С. 314–338. 

Статті в наукових фахових виданнях України 

3. Гиріна Т. С. Інформаційні інструменти підвищення концептуальної 

ефективності Інтернет-реклами. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні 

науки. 2014. № 1–2. С. 84–88. 

4. Гиріна Т. С. Механізми функціонування технологій Інтернет-РR в 

органах державного управління. Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації. 2015. № 1. С. 114–119. 

5. Гиріна Т. С. Концептуальні засади формування системи 

радіомовлення для людей старшого віку. Держава та регіони. Серія: 

Соціальні комунікації. 2016. № 1 (25). С. 59–63. 

6. Гиріна Т. С. Орієнтація радіостанції на аудиторію: формування 

інклюзивного простору в комунікуванні незрячих. Держава та регіони. 

Серія: Соціальні комунікації. 2016. № 2 (26). С. 39–44. 

7. Гиріна Т. С. Мовна гра як інструмент фатичної трансформації 

радіоефіру. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2016. № 3 (27). 

С. 87–91. 

8. Гиріна Т. С. Соціальна роль радіомовлення в період військового 

конфлікту на Сході України: сучасний стан та перспективи трансформації. 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2016. № 4 (28). С. 45–51. 
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9. Гиріна Т. С. Україномовне радіо в інонаціональному культурному 

середовищі США. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2017. 

№ 1 (29). С. 58–63. 

10. Гиріна Т. С. Технології презентації системи сучасного 

радіомовлення. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2017. 

№ 2 (30). С. 61–65. 

11. Гиріна Т. С. Аудіоподкастинг як новітня форма поглиблення 

історичних знань українців. Образ. 2017. Вип. 3 (25). С. 134–141. 

12. Гиріна Т. С. Соціально-комунікаційні вектори трансформації 

радіомовлення у контексті мобільної журналістики. Держава та регіони. 

Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 3 (31). С. 80–86. 

13. Гиріна Т. С. Рівні трансформації українськомовного радіомовлення: 

вимір медіапростору для слабозорих. Образ. 2017. Вип. 4 (26). С. 85–90. 

14. Гиріна Т. С. Комплексний розвиток аудіовізуального контенту в 

умовах забезпечення інформаційної безпеки держави. Держава та регіони. 

Серія: Соціальні комунікації. 2017. № 4 (32). С. 87–92. 

15. Гиріна Т. С. Радіопрограми мовами національних меншин в 

Україні: інформаційні інтервенції та контрпропаганда. Образ. 2018. 

Вип. 1 (27). С. 82–89. 

16. Hirina Т. S. Discursive Constiturion of Radio Advertisement in 

Ukrainian-Language Media Space. Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації. 2018. № 1 (33). P. 38–42. 

17. Гиріна Т. С. Проблемологія українськомовного радіомовлення у 

світовому медіасередовищі. Вісник Книжкової палати. 2018. № 4. С. 49–52. 

18. Hirina Т. S. Adaptation of the Ukrainians’ World Community to 

Specificity Of Continental Radio Stations Work in Conditions of Independance. 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 2 (34). P. 26–30. 

19. Гиріна Т. С. Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного 

радіомовлення. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: 

Соціальні комунікації. Харків, 2018. Вип. 52. С. 179–188. 
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20. Hirina T. S. Ukranian Language and Songs Played on the Radio in Order to 

Guard and Preserve One’s Own Code in Emigration. Образ. 2018. Is. 2 (28). Р. 86–92. 

21. Гиріна Т. С. Корифеї радіосправи української діаспори у 

глобальному соціокультурному просторі. Вісник Книжкової палати. 2018. 

№ 7. С. 33–36. 

22. Гиріна Т. С. Мобільне радіомовлення як передумова конструювання 

персонального журналістського медіа-хабу. Обрії друкарства. 2018. 
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