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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. З огляду на те, що нинішній ринок інформаційних 

послуг є надзвичайно великим, зростає й потреба їхньої вдалої, а головне – 
ефективної презентації. Саме тому на сьогоднішній день абсолютно не 

відворотнім є активне залучення потенціалу переваг, якими наділена 
промореклама. 

 У зв’язку з цим проблематичним з наукового погляду виявляється 
наступне: попри те, що в Україні промодіяльність робить свої “перші кроки”, 

набуває все більших масштабів у використанні та розвитку, незалежно від того, 
що саме її прерогативи здебільшого стають вирішальними, вона, все ж, 
лишається на “узбіччі” наукового знання і виявляється практично не 

дослідженою, коли це так необхідно, особливо на початкових етапах 
становлення.  

  Надзвичайно важливим та відкритим нині у науковому плані є 
окреслене питання у призмі того, що мало з'ясованими постають дані стосовно 

функціонування промоції саме у радіопросторі, які засоби там найчастіше 
застосовуються і для яких цілей та, нарешті, чи є це результативним. 

Дослідження автором внутрішньої та зовнішньої промоції вітчизняних 
радіостанцій є актуальним з тієї причини, що не лише теоретично, а й 

практично дозволяє розглянути застосування різних видів самопрезентації 
обраних для розгляду радіостанцій. Крім того, до розгляду було взято 

протилежні за форматом мовлення радіостанції, що значно розширило коло 
можливостей та результатів і дозволило встановити певні закономірності, які 
відкривають доволі широкий діапазон для подальшого вивчення ефірної та 

позаефірної промоції не лише на радіо, а й на телебаченні, тощо.  
Загалом, поле досліджень з цієї проблематики не є надзвичайно об’ємним 

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

механізму планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і 
перспективи”, М. Долхаш “Провокаційна реклама – спосіб привертання уваги 

сучасного споживача”, П. Мірошниченко “Рекламний профіль місцевого 
радіомовлення”, Н. Ковтун “Рекламний радіодискурс як вид комунікативного 

дискурсу” тощо. 
Більш дотичними до провідної тематики власне нашого дослідження ‒  

питань функціонування промоції та радіопромоції, механізмів їх планування, 
створення та оприлюднення постають: О. Гоян “Основи радіожурналістики і 

радіоменеджменту”, О. Різник “До питання щодо основних типів промоції 
мистецьких і літературних творів”, А. Швалбе “Промоушен і маркетинг мовних 
компаній”, Д. Семенова “Як просуваються радіохвилі”, Ю. Федутинов, Е. 

Васильєва, О. Мироненко “Незалежне радіомовлення: уроки успіху”, І. 
Черемних “УТП як частина цілого в рекламному та промоційному 

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



промоція – використання інтернетівських інструментів як доповнення відомих 
інструментів промоції” тощо.  

Незважаючи на чималий діапазон наукових праць, на сьогоднішній день 
склалась своєрідна тенденція до того, що левова частка дослідницької уваги 
зосереджується довкола чільних моментів функціонування власне рекламних 

повідомлень та їх трансформаційних процесів у різноманітних засобах масової 
інформації. З огляду на це лише не значна частина наукового доробку 

виявляється присвяченою питанням існування саме промоційних повідомлень, 
їх своєрідності та потенційній дії. Щодо радіопромоції, то, відповідно, ще 

менше досліджень концентрується нині на моментах її провадження, 
презентації у ефірному та позаефірному вигляді.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темати.  Робота 
виконана у рамках комплексної наукової теми НДР №11БФ045-01 

“Український медійний контент у соціальному вимірі” Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Безпосередньо 

зв’язок із науковою темою зумовлюється дослідженням українського  медійного 
контенту радійної промореклами різних видів та відображає реакцію на неї 

слухацької аудиторії.  Разом з тим, у процесі роботи дотримано усіх необхідних 
наукових програм і планів кафедри соціальних комунікацій Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета роботи. Виявити структурно-функціональну та типологічну 
специфіку вітчизняної радіопромоції.  

Відтак, мета роботи передбачає розкриття низки завдань серед яких: 

 визначити структурно-функціональну та типологічну специфіку 

промоції у науці; 

 з’ясувати структурно-функціональну та типологічну специфіку 
радіопромоції у науці; 

 описати зміст внутрішньої радіопромоції українських радіостанцій; 

 встановити зміст зовнішньої промоції українських радіостанцій; 

 на основі порівняння виявити приклади залучення внутрішньої 

промоції між радіостанціями; 

 на основі порівняння означити приклади залучення зовнішньої 

промоції між радіостанціями; 

 охарактеризувати реакцію аудиторії на різні види внутрішньої та 

зовнішньої промоції. 
Дослідження дозволяє заглибитись у природу ефірної і позаефірної 

промоції, зрозуміти особливості їх побудови та дії, прослідкувати за яким 
принципом вона знаходить своє місце. Науковим завданням роботи також є і 

спроба простежити логіку використання вказаної промоції, її зміни в 
залежності від формату мовлення певної радіостанції. 

Об’єктом дослідження є радіопромоція радіостанцій Люкс ФМ, Ера ФМ, 
Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, Русское радио, 

Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національної радіокомпанії України (УР1, 



УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, радио Дисней, 
Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой. 

Предмет дослідження відображає специфіку внутрішньої і зовнішньої 
промоції вказаних радіостанцій як засобу просування. 

Методи дослідження. Для здійснення більш глибокого та багатогранного 

дослідження та з метою отримання об’єктивних результатів нами були задіяні 
наступні загальнонаукові методи збору інформації: спостереження, описовий 

метод, аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод порівняння, фокус-групове 
дослідження, анкетне опитування, узагальнення. 

Так, за допомогою методу спостереження ми мали можливість не лише 
прослухати ефірне, внутрішнє наповнення радійної промоції означених 

радіостанцій, а й поглянути на зовнішній її прояв. З’ясувати суть даної 
радіопромоції, зупинитись на тематиці та додаткових елементах, виокремити ті 

складові її функціонування, які є найбільш показовими. Завдяки описовому 
методу ми змогли чітко зафіксувати усі прерогативи, притаманні не лише 

науковим розвідкам тих дослідників, які висвітлювали дотичні до нашої теми 
моменти, а й різнобічно продемонструвати специфіку вітчизняної 

радіопромоції та реакцію на неї слухацької аудиторії. 
Використання методу аналізу виявилось доречним оскільки дозволило 

чітко розкласти на окремі складові особливості досліджуваного явища. 

З’ясувати, яка ситуація нині переважає у сфері наукового пізнання зазначеної 
теми, які наукові доробки виявляються більш різнобічними та ґрунтовними, на 

скільки повно вони ілюструють вітчизняну радіопромоцію. Встановити 
характерні риси кожного з розглянутих нами компонентів промоції. Метод 

синтезу став у нагоді під час систематизації отриманих шляхом аналізу даних. 
Індуктивний метод надав можливість із одиничних елементів 

досліджуваного питання скомпонувати загальну картину притаманну промоції 
українських радіостанцій, продемонструвати взаємозалежність існуючих 

наукових даних близьких досліджуваній тематиці із здобути нами 
результатами. Заручаючись же дедуктивним методом ми, у процесі роботи, 

дійшли певних висновків, із загального масиву інформації вивели конкретні 
дані та підкріпили гіпотезу фокус-групового дослідження, відображаючи її  
глибину та істинність у співвідношенні із реальними даними розвідки. 

Метод порівняння дозволив співставити та протиставити наявну палітру 
вітчизняної радіопромоції вказаних у дослідженні радіостанцій: її тематичного 

наповнення, характеру подачі, глибини, побудови і різновидів. Виокремив 
спільні та відмінні риси у її зовнішній та внутрішній презентації , вказав на 

можливі аспекти її сприйняття різними за віком слухачами. Залучаючи фокус -
групове дослідження встановили реакцію аудиторії на різні види внутрішньої 

та зовнішньої промоції, з’ясували відповідне ставлення не лише серед молоді, а 
й дізналися думку людей старшого покоління. Зосередились довкола вподобань 

та побажань опитаних. На підставі анкетного опитування упорядкували 
отримані дані. 

Застосовуючи особливості методу узагальнення ми звели воєдино 
провідні моменти, притаманні не лише нашому дослідженню, а й усій роботі 



загалом. Зазначений метод став у нагоді під час систематизації окремих фактів, 
які ми здобули як і у ході опрацювання відповідної джерельної бази, так і у 

результаті прослуховування внутрішньої промоції, віднайдені зовнішньої 
промоції та проведення фокус-групового дослідження. 

Хронологічні межі дисертаційного дослідження. Вивчення ефірного та 

позаефірного наповнення обраних для розгляду радіостанцій відбувалось 
протягом 2011- 2015 років. 

Емпірична база дослідження. У роботі проаналізовано ефір двадцяти 
різних за форматом мовлення радіостанцій: наповнення видового спектру їх 

внутрішньої промоції. Крім того, досліджено й зовнішню презентацію станцій 
на їх офіційних сайтах та загалом у Всесвітній мережі Інтернет.  

Наукова новизна полягає у різносторонньому висвітленні та 
комплексному узагальненні значного масиву теоретичного доробку як 

українських, так і закордонних дослідників з даної тематики та чималому його 
доповненні власними теоретичними здобутками автора. 

У роботі вперше було не лише виділено, а й проілюстровано та 
проаналізовано різні види внутрішньої та зовнішньої промоції вказаних 

радіостанцій. Проведено фокус-групове дослідження за даними якого з’ясовано 
реакцію слухацької аудиторії на вказану промоцію.    

З огляду на це, у процесі роботи було вдосконалено класифікацію 

внутрішньої та зовнішньої промоції дослідника О. Гояна. Виокремлено 
положення щодо того, яку радіопромоцію слухацька аудиторія сприймає ліпше.  

За прикладом фокус-групового дослідження, проведеного у рамках нашої 
роботи, є усі передумови для організації подальшого розвитку подібних 

розвідок з залученням більш широкої аудиторії. 
Практичне значення одержаних результатів. Так як досі немає 

аналогічних праць з вивчення внутрішньої та зовнішньої промоції означених 
нами радіостанцій розвідка може стати у нагоді як теоретикам, так і практикам 

журналістики й радіожурналістики зокрема. 
 Послугувати чималою теоретичною базою як для викладачів, так і для 

студентів відповідних вищих шкіл. Бути основою при формуванні теоретичних 
й практичних курсів певних дисциплін (“Основ радіожурналістики”, 
“Радіомистецтва”, “Журналістського фаху” тощо), навчальних посібників з 

прикладних соціально-комунікаційних технологій. 
Крім того, практичне значення одержаних нами результатів може 

віднайти своє, і будемо сподіватися, що вагоме, місце і під час планування 
промоційної діяльності певних радіостанцій. Допоможе якомога краще 

збагнути потреби та вподобання потенційної аудиторії, прислухатися до її 
зауважень та окреслити власне те, що потребує ще додаткового доопрацювання 

і уваги.  
 Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат, 

виступи з даної теми на наукових конференціях та присвячені їй наукові статті, 
виконані здобувачем самостійно. 

Апробація наукових результатів. Результати дисертаційної роботи були 
неодноразово обговорені на засіданнях кафедри соціальних комунікацій 



Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка упродовж 2011-2015 років. Разом з тим, апробація наукових 

результатів дослідження проходила і на вісьмох тематичних Всеукраїнських, 
Міжнародних, Інтернет-конференціях науково-теоретичного та науково-
практичного рівня. З них найбільш вагомими є: VІ Міжнародна науково-

практична конференція студентів і аспірантів “Молода наука Волині: 
пріоритети та перспективи досліджень”. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки (14-15 травня 2012 року, м. Луцьк); Міжнародна 
студентська науково-практична конференція “Прикладні аспекти дослідження 

медійного контенту”. Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. Інститут журналістики (22 березня 2013 року, м. Київ); ІІ 

Всеукраїнська науково-практична студентська конференція “Українські мас-
медіа: традиції та виклики сьогодення”. Львівський національний університет 

імені Івана Франка. Факультет журналістики (25-26 квітня 2013 року, м. Львів); 
ІІ Міжнародна Інтернет-конференція “Медіакартина світу: структура, 

семіотика, канали трансляції”. Інституту філології та соціальних комунікацій 
Бердянського державного педагогічного університету (15 травня-15 червня 

2013 року, м. Бердянськ); Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа” Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики (10 

квітня 2014 року, м. Київ) тощо. 
Публікації. Основні результати дослідження викладено у п’яти 

одноосібних публікаціях, чотири з яких оприлюднено у фахових виданнях 
України, одна – у закордонному науковому виданні (Росія).  

Структура та обсяг дисертації. У дисертаційне дослідження входять: 
вступ, список умовних скорочень, три розділи, кожний з яких має підрозділи і 

супроводжується висновками, загальні висновки, список використаних джерел, 
який нараховує 146 позицій, додаток, 411 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

– 370 сторінок, з них основного тексту – 179 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі вміщено актуальність теми дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, проблемами, темами. Разом з тим, окреслено мету і 
завдання дисертаційного дослідження, окрема увага приділяється об’єкту і 

предмету, методам дослідження. Зазначається джерельна база, теоретико -
методологічна база дослідження, наукова новизна дисертації. Вказується 

практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача. 
Наводиться апробація результатів дослідження, публікації, структура й обсяг 

дисертації. 
У першому розділі “Основні поняття та категорії дослідження”  

наводиться визначення поняття “промоція”, обговорюються основні його 
складові. Мовиться про особливості реклами та радіореклами як джерел 

дослідження. Окреслюється суть поняття “радіопромоція”, його провідні 
елементи.  



У підрозділі 1.1. “Поняття “промоція” та основні його складові” йдеться 
про багатоаспектість підходів до висвітлення суті даного явища, наводяться 

погляди як вітчизняних, так і закордонних дослідників щодо прерогатив його 
функціонування. До розгляду взято праці із галузі комунікативістики, 
журналістикознавства, тощо. Серед наукового доробку різноманітних вчених 

окрема увага приділяється роботам, котрі найбільше дотичні до поняття 
“промоції”: О. Гояна “Основи радіожурналістики й радіоменеджменту”, Ю. 

Ющика “Інтегрована промоція – використання інтернетівських інструментів як 
доповнення відомих інструментів промоції”, А. Швалбе “Промоція та 

маркетинг мовних компаній”, О. Різника “До питання щодо основних типів 
промоції мистецьких і літературних творів”, І. Черемних “Стратегія 

програмування українського телевізійного ефіру”, Ф. Джефкінса “Промоція 
веб-сайту”, К. Макенша “Думка про просування товару” тощо. 

Таким чином, найбільш усталеною виявилась думка про те, що промоція 
– це, за словами дослідника О. Гояна, організація будь-якого заходу шляхом 

залучення інвесторів та спонсорів. Це рух товару на ринку і стимулювання 
збуту продукції. Або так “створення інформаційних взаємозв’язків 

підприємства зі своїм цільовим ринком (споживачами). Мається на увазі: 
зв’язок з громадськістю (PR), реклама, виставки, персональний продаж, 
стимулювання збуту, метод прямого продажу та ін” [5]. 

Загалом же нами було з’ясовано, що поняття “промоції” на сьогоднішній 
день є надзвичайно поширеним і актуальним явищем, яке користується 

великою популярністю у призмі різноманітних досліджень, спектр яких є 
доволі широким. Прикладом цього стали наведені нами розвідки з дослідження 

функціонування промоції у засобах масової інформації, у видавничій, 
фармацевтичній, туристичній галузях тощо. 

У підрозділі 1.2. “Реклама і радіореклама як джерела дослідження” 
зачіпається місце останніх у понятті “промоція” (наводиться відповідне 

графічне зображення). З огляду на це, задля кращого розуміння суті реклами та 
радіореклами, мовиться про історичні передумови їх походження, 

різноманітність підходів до тлумачення, наводяться типи радіореклами, 
згадується і про рівень досліджуваності обох понять, міру їх упливу на 
потенційну аудиторію тощо. 

Так, у процесі роботи було встановлено, що явища радіореклами, як і 
реклами загалом, досить давно посідають належне місце у житті громадськості 

і постають доволі значущими. Проте, разом з тим, їхня сутність й до сьогодні 
лишається значною мірою неоднозначною і викликає дискусію у певних 

наукових колах, що, як виявилось, є цілком закономірним. 
Скажімо, серед однієї частини науковців побутує думка стосовно того, 

що реклама та й радіореклама зокрема – це переважно маніпулятивні 
комерційні технології, серед іншої – переважає бачення їх як суто творчої 

частини культурного поля сучасності. 
Під час написання роботи стало помітним і значно більше наукове 

осягнення прерогатив саме реклами, напротивагу радіорекламі як такій. 
Опрацювавши певну частину літератури, нами була зафіксована не значна 



зацікавленість вченими даною тематикою. Згідно з цим, показовим для нас 
було і те, що й самі науковці є добре знайомими з даною проблемою та не 

заперечують усю прикрість її становища. 
Проте, науковий інтерес до проблем аналізу радіореклами таки виявився 

не позбавленим й позитивної тенденції і знайшов своє місце у призмі, скажімо, 

дискурсивної діяльності і не тільки. Наразі вченими розробляються хоча й 
малочисленні, однак вагомі дослідження цього питання, які обіцяють бути 

доволі перспективними. 
У підрозділі 1.3. “Поняття “радіопромоція” та його елементи”, після 

обговорення особливостей поняття “промоція”, окреслення основ одних із 
найбільш впливових елементів промоції – реклами та радіореклами, ми впритул 

наблизились і до освоєння такого терміну як “радіопромоція”. Як з’ясувалось, у 
контексті роботи дане поняття, на сьогоднішній день, у порівнянні із поняттям 

“промоції” у цілому, постає недостатньо вивченим. Лишень незначна наукова 
увага виявляється приділеною його тлумаченню.  

У згадуваному підрозділі ми торкнулись визначення поняття 
“радіопромоція”, його класифікації (внутрішньої та зовнішньої) та видів 

наведеної класифікації, стану досліджуваності, методики створення і 
функціонування радіопромоції, її потенційного  впливу. Утім, згадали і про 
загальні настрої аудиторії безпосередньо до радіопромоції та міру її 

ефективності.  
Отже, серед усіх наведених у дослідженні визначень радіопромоції 

найбільш комплексним стало наступне: радійна промоція – це 
“найдоступніший для станції метод просування, оскільки він безпосередньо 

звертається до потенційної чи цільової аудиторії без залучення інших 
інформаційних або рекламних засобів. За допомогою власного ефіру станція 

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

Так слід зазначити, що поняття радіопромоції виявилось на сьогоднішній 
день певною мірою ємким і знайшло у діапазоні своїх визначень чимало 

тлумачень. Однак не зважаючи на різноманітність цих трактувань науковці 
таки зійшлись в єдиному: попри те, що ефірна промоція є важливим елементом 
діяльності будь-якої радіостанції, саме тією рушійною силою, яка є чималим 

гарантом її упізнаваності та успіху, вона, все ж, потребує ще левової частки 
додаткових зусиль у призмі її вивчення та реалізації найбільш вагомих 

прерогатив (методик впливу, ефективності дії та формування позитивної 
реакції потенційної аудиторії тощо).  

У цілому ж аналізуючи добірку наукових праць, ми мали нагоду помітити 
значно більший науковий інтерес до понять промоція,  реклама, рекламний 

ринок, ніж до радіореклама та радіопромоція.  
Другий розділ “Методи і процедури дослідження”. У даному розділі 

роботи наводиться обґрунтування обраних методів дослідження, специфіка 
формування вибіркової сукупності безпосередньо нашого дослідження та 

загальна методика проведення фокус-групових досліджень. Йдеться про основи 
функціонування вітчизняних радіостанцій. 



 Підрозділ 2.1. “Обґрунтування обраних методів дослідження” включає 
увесь спектр методів, обраних автором для написання роботи. Наводиться 

теоретична база розуміння кожного із включених у перелік методів. Подається 
бачення їх як окремими дослідниками, так і опис залучення даних методів 
безпосередньо у самій розвідці, їх практична цінність. 

У вказаному підрозділі особлива увага зосереджується довкола тих 
методів, які стали чільними не лише під час збору та опрацювання 

теоретичного матеріалу, відповідної аудіо інформації та графічних зображень, а 
й суттєво допомогли на шляху до з’ясування реакції громадськості на 

відповідну промоційну продукцію. Означили специфіку роботи з аудиторією, 
продукування загального бачення досліджуваного питання.  

У підрозділі 2.2. “Специфіка формування вибіркової сукупності та 
методика проведення фокус-групового дослідження” мовиться про значення 

поняття “вибірка”, особливості створення вибіркової сукупності властивої саме 
нашому дослідженню. Разом з тим, подається загальна теоретична довідка про 

найбільш поширену методику проведення фокус-групового дослідження, його 
суть і послідовність реалізації. 

З огляду на це, власне у нашій роботі, при формуванні вибіркової 
сукупності для проведення фокус-групового дослідження з метою з’ясування 
того, як же реципієнти ставляться до ефірної та позаефірної промоції 

вітчизняних радіостанцій ми виходили з наступних міркувань: генеральною 
сукупністю для нас виступила уся потенційна множина слухачів українських 

радіостанцій, які щоденно або переважно щоденно вмикають радіоприймачі та 
долучаються до ефіру улюблених радіостанцій. 

Вибірковою ж ми виокремили саме ту когорту людей, які мають віковий 
ценз від 13 до 30 років та від 30 до 60 років. Отже, як бачимо, ми сформували 

дві вибіркові сукупності. Власне це було зумовлено бажанням досягти більшої 
достовірності даних шляхом більшого охоплення спектру різновікової 

аудиторії.  
Безпосередньо формуючи саме дві фокус-групи серед абсолютно різної за 

віком аудиторії ми змогли конкретніше підійти до питання ставлення 
представників молодого і значно старшого покоління до аудіальної та 
візуальної інформації як однакового, так і різного характеру. 

У підрозділі 2.3. “Основи функціонування вітчизняних радіостанцій”, 
задля кращого і більш глибшого розуміння специфіки їх роботи, подається 

теоретичний масив наступного характеру: радіостанція як ділове підприємство, 
структура національного радіомовлення, провідні моменти притаманні 

функціонуванню більшості FM-радіостанцій, рейтинги комерційних 
радіостанцій, технологія форматування радіоефіру. 

Згадується про особливості редакційної політики українського 
радіомовлення, незалежне радіомовлення та секрети його успіху.  

Окремо обговорюються різноманітні виразні засоби в радіомовленні та 
демонструється їх дія у процесі створення і оприлюднення промоційних 

повідомлень різного характеру.  



Власне присутність останнього питання у означеному підрозділі роботи є 
абсолютно не випадковою. Надаючи чималий інформаційний пласт 

присвячений даній тематиці ми спробували окреслити бачення науковців у 
контексті наявності та значення радійних виразних засобів у поєднанні з 
промоційними повідомленнями та, у подальшому, самостійно прослідкувати, 

зафіксувати та продемонструвати існування та роль вказаних серед 
опрацьованих нами ефірів вітчизняних радіостанцій.      

Таким чином даний розділ дисертації вміщує значний теоретичний блок, 
який покликаний поступово підготувати до висвітлення та аналізу наступного – 

практичного, котрий подається уже у третьому розділі роботи.  
Третій розділ “Інтерпретація результатів дослідження” включає опис 

внутрішньої промоційної діяльності вітчизняних радіостанцій, аналіз 
зовнішньої промоційної діяльності вітчизняних радіостанцій, фокус -групове 

дослідження щодо настроїв слухацької аудиторії до внутрішньої та зовнішньої 
радіопромоції. 

Так у підрозділі 3.1. “Аналіз внутрішньої промоційної діяльності 
вітчизняних радіостанцій” нами було взято до розгляду двадцять радіостанцій 

(Люкс ФМ, Ера ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо 
РОКС, Русское радио, Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національну 
радіокомпанію України (УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, 

радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой) та 
прослухано і занотовано, упродовж 2011-2015 років, їх ефірне наповнення. 

Після цього, вдаючись до класифікації дослідника О. Гояна, нами було 
виокремлено усі види внутрішньої промоції (джингли, слогани, анонси передач, 

новини, шоу-програми, ігрові програми, ефірні промо-акції, конкурси, 
спецвипуски, співробітників станції) та проаналізовано трансляцію кожної із 

вказаних станцій за даними видами (їх наповнення, характер і манеру подачі 
тощо). Після цього, задля більшої наглядності, зроблено порівняльний аналіз 

відповідної промоції між різними за форматним спрямуванням радіостанціями.  
Варто зауважити, що в процесі роботи увага зосереджувалась і на 

присутності додаткових, притаманних саме досліджуваним радіостанціям, 
елементів.   

У підрозділі 3.2. “Аналіз зовнішньої промоційної діяльності вітчизняних 

радіостанцій” було знову взято усі з щойно перелічених радіостанцій та 
вивчено, за цим разом, елементи їх зовнішньої промоції (за прикладом 

класифікації дослідника О. Гояна) упродовж 2011-2015 років. Безпосередньо 
тут уже була сконцентрована увага на сувенірній продукції станцій (зокрема і 

логотипах), організації та інформаційній підтримці ними масових заходів, хіт-
парадах тощо. Разом з тим, було порівняно й такого роду промоцію між 

різними за характером мовлення радіостанціями. 
Підрозділ 3.3. “Фокус-групове дослідження щодо настроїв слухацької 

аудиторії до внутрішньої та зовнішньої радіопромоції” передбачав організацію 
фокус-групового дослідження з аудиторією віком від 13 і до 60 років: перша 

фокус-група вміщала осіб від 13 до 30 років, друга – від 30 і до 60 років. До 
дослідження запрошувались слухачі даних радіостанцій, які були абсолютно не 



знайомими між собою. Це були школярі, студенти, фахові працівники чи 
безробітні, домогосподарки, пенсіонери та люди поважного віку, які 

продовжують працювати і надалі.  
В умовах однакових за своїм характером фокус-групових досліджень 

було організовано і проведено чотири етапи експерименту з залученням як 

різнобарвних, так і однотонних (чорних і білих) повітряних кульок.  
У результаті проведення дослідження нами було з’ясовано, що і молоде, і 

більш старше покоління однаково надають чималу перевагу веселій, яскравій, 
якісній, колоритній та креативній внутрішній і зовнішній промоції, напротивагу 

консервативній і скутій.  
 

 ВИСНОВКИ 
 

Основними результатами роботи є: 
1. Визначаючи структурно-функціональну та типологічну специфіку 

промоції у науці нам вдалось прослідкувати тенденцію зростання наукового 
потенціалу до висвітлення питань створення, поділу, функціонування, 
ефективності різноманітних промоційних повідомлень у засобах масової 

інформації. Найбільшим, за нашими спостереженнями, виявився інтерес до 
прерогатив залучення промоції безпосередньо у телевізійному просторі, також 

обговорюється специфіка дії промоції і в мережі Інтернет, пресі тощо.  
2. З’ясовуючи структурно-функціональну та типологічну специфіку 

радіопромоції у науці ми мали нагоду помітити поступовий прогрес, котрий 
здебільшого концентрується у розвідках, які торкаються питань видового 

поділу промоції саме у радійному просторі, залучення окремих аудіальних 
прийомів, покликаних побудувати якісний, особливий, привабливий та 

конкурентоздатний продукт, методики створення, розміщення і оприлюднення 
зовнішньої промоції радіоматеріалів тощо.  

3. Описуючи зміст внутрішньої радіопромоції українських радіостанцій 
нами було з’ясовано, що остання досить часто виявляється побудованою на 
таких елементах, як джингли, слогани, анонси передач, новини, спецвипуски. 

Дещо рідше, за попередні компоненти, зустрічаються ефірні промо-акції, 
конкурси, ігри, шоу-програми та співробітники станції у плані залучення до 

ведення ефірів відомих особистостей. Вражаючими постають і різноманітні 
варіації у подачі рекламних блоків між радіостанціями. Вирізняються 

неординарністю навіть і випуски новин.  
Серед усього спектру внутрішньої промоції помітною є здатність до 

сучасної презентації себе та, в основному, вміння приваблювати і утримувати 
свою аудиторію. Відповідати її потребам та інтересам. 

У цілому слід відзначити, що ефірна промоція вітчизняних радіостанцій 
виглядає колоритною, спроможною чітко та легко ідентифікувати станцію, 

котра мовить та запам’ятовуваною. 
4. Досліджуючи вітчизняні радіостанції з боку використання ними 

зовнішньої промоції ми мали нагоду відстежити, що вказана нічим не 



поступається внутрішній і теж виглядає індивідуальною, яскравою, 
інтригуючою та цілком ілюструє характер мовлення станцій.  

Зовнішній промоції, на наш погляд, притаманні доволі неординарні та 
насичені емоціями і почуттями логотипи, чимало сувенірної продукції, 
здатність вести мовлення і у Всесвітній мережі Інтернет. Крім того практично 

усі з досліджуваних радіостанцій виявились й активними організаторами 
масових заходів чи, хоча б, сприяли цьому інформаційно. Неабиякі можливості 

станцій полягають і у демонстрації винятковості саме їхніх хіт-парадів. 
Серед усієї кількості переглянутої нами зовнішньої промоції вражала її 

кольорова палітра, надзвичайна абстрактність мислення у контексті подачі 
картинки саме своєї станції, креативність, свіжий погляд на шляхи реалізації 

власної продукції. Також значній увазі з нашого боку сприяла і глибинність 
почуттів, якими була просякнута як внутрішня, так і, звичайно ж, зовнішня 

промоція станцій. 
5. Порівнюючи приклади залучення внутрішньої промоції між 

досліджуваними радіостанціями вважаємо за необхідне наголосити на тому, що 
так як кожні з проаналізованих нами у цілому радіостанцій є унікальними, то і 

види їх промоції виявляються специфічними і по-своєму неординарними та, в 
основному, підпорядковані формату мовлення станцій. Найбільш активною у 
плані залучення різноманітних видів промоції виявилась радіостанція Люкс 

ФМ. Далі уже Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, Русское радио.                       
 Дещо менше – Ера ФМ, Національна радіокомпанія України, Ретро ФМ, 

радіо РОКС, Шарманка, Наше радіо, радио Джаз, радио Дисней, Релакс ФМ, 
радио Прибой.   

Практично не використовують різноманітні види промоції – Ностальжі, 
Транс ФМ, Top 100 Rap. 

Зовсім не залучає внутрішню промоцію до ефіру – Класик ФМ.  
6. Результатом порівняння прикладів залучення зовнішньої промоції між 

радіостанціями стало наступне твердження: проаналізовані нами радіостанції 
показали себе як такі, які по-різному підходять до використання прерогатив 

різноманітних видів зовнішньої промоції. Одні більш ініціативно вдаються до 
реалізації їх переваг, інші ж – користуються лишень не значною їх частиною.  

Відтак, серед усіх станцій найактивніше демонструють використання 

різноманітних видів зовнішньої промоції радіо Люкс ФМ, РОКС, Хіт ФМ, Кісс 
ФМ, Ера ФМ, канал УР1 (Національна радіокомпанія України), Релакс ФМ, 

радио Дисней. 
Дещо менше вдаються до залучення переваг зовнішньої промоції 

радіостанції Ретро ФМ, Шансон, Авторадіо, Русское радио, Шарманка, Наше 
радіо, Ностальжі. 

Значно менше ‒ канал УР2, канал УР3, канал УР4 (Національна 
радіокомпанія України), Транс ФМ, Класик ФМ, радио Джаз, Топ 100 Реп, 

радио Прибой.    
7. Так, осягнувши ази зовнішньої промоції досліджених нами 

радіостанцій, ми спробували практично підійти і до того, як же самі слухачі 
реагують на такі види діяльності станцій. 



Організувавши фокус-групове дослідження ми провели чотири етапи 
експерименту. У результаті цього нами було з’ясовано, що, переважно, 

слухацька аудиторія таки краще ставиться до тієї промоції, яка є повнішою, 
різностороннішою, цікавішою і креативнішою. Вона, як наслідок, викликає у 
них приємні враження та емоції, сприяє поліпшенню їхнього загального 

психоемоційного стану. 
Натомість та промоція (і внутрішня, і зовнішня), яка є значно скутішою, 

не вміщує більшості своїх складових, є консервативною, задіює у собі, 
здебільшого, лишень чорно-білі відтінки і не несе певного емоційного 

навантаження, сприймається аудиторією байдуже, без особливого зацікавлення 
та ентузіазму.  

Підсумовуючи хід нашої роботи вважаємо за необхідне зауважити, що, в 
основному, внутрішня та зовнішня промоція вітчизняних радіостанцій є 

надзвичайно багатогранною, колоритною, конкурентоспроможною, логічною за 
характером своєї побудови і використання, неабияк залежить від формату 

мовлення та, більшою мірою, “йде в ногу” з часом, враховуючи левову частку 
побажань, очікувань та інтересів потенційної аудиторії.    

 З огляду на це реалізоване нами дослідження, зважаючи на недостатню 
вивченість у цілому науковцями даної проблематики, постає все ж доволі 
доречним та показовим. Власне тому й наділене значним потенціалом 

практичного значення отриманих результатів. Перспективи подальших 
досліджень вбачаємо й у комплексному аналізі видів внутрішньої та зовнішньої 

промоції не лише окреслених нами у роботі радіостанцій, а й чималої кількості 
додаткових. Разом з тим наукову привабливість матиме і аналіз відповідної 

промоції й закордонних радіостанцій та порівняння її з прикладами української. 
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АНОТАЦІЯ 

Кіндра С.О. Структурно-функціональна та типологічна специфіка 
вітчизняної радіопромоції. ‒ Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. ‒ Інститут журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дослідження комплексно висвітлює чільні моменти, які стосуються 
специфіки ефірної та позаефірної промоції вітчизняних радіостанцій (Люкс 

http://journ.univ.kiev.ua/node/807
http://www.novaosvita.com.ua/


ФМ, Ера ФМ, Ретро ФМ, Кісс ФМ, Шансон, Хіт ФМ, Авторадіо, радіо РОКС, 
Русское радио, Шарманка, Наше радіо, Ностальжі, Національна радіокомпанія 

України (УР1, УР2, УР3 та УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, 
радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой). Залучається чимала 
теоретична база, яка торкається провідних питань, притаманних поняттям 

“промоція” та “радіопромоція”. Окреслюються переваги залучення промоції та 
радіопромоції зокрема, виділяються окремі їх види. 

 Йдеться про основи реклами і радіореклами, наводиться загальна 
характеристика використання останньої на радіо, особливості і теоретично-

практичні аспекти її виражальних засобів. Вміщено засади функціонування 
українських радіостанцій. Надається ґрунтовний аналіз та порівняльна 

характеристика використання внутрішньої і зовнішньої промоції між різними за 
форматним спрямуванням радіостанціями. Демонструється її зміст та характер 

подачі. 
  

Ключові слова: ведучий, радіостанція, презентація, ефірна промоція, 
позаефірна промоція,  промокампанія. 

  
АННОТАЦИЯ 

Киндра С.О. Структурно-функциональная и типологическая 

специфика отечественной радиопромоции. ‒ Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 
коммуникаций. – Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины. ‒ Киев, 2015. 

Исследование комплексно освещает главные моменты, которые касаются 
эфирной и внеэфирной промоции отечественных радиостанций (Люкс ФМ, Ера 

ФМ, Ретро ФМ, Кисс ФМ, Шансон, Хит ФМ, Авторадио, радио РОКС, Русское 
радио, Шарманка, Наше радио, Ностальжи, Национальная радиокомпания 

Украины (УР1, УР2, УР3 и УР4), Trance FM, Radio Classic FM, радио Джаз, 
радио Дисней, Релакс ФМ, Top 100 Rap, радио Прибой). 

Привлекается немалая теоретическая база, которая касается главных 

вопросов, присущих понятиям “промоция” и “радиопромоция”, очерчиваются 
преимущества привлечения промоции и радиопромоции в частности, 

выделяются отдельные их виды.   
 Говорится об основах рекламы и радиорекламы, приводится общая 

характеристика использования последней на радио, особенности и 
теоретически-практические аспекты ее выразительных средств. Помещено 

базис функционирования украинских радиостанций. 
Предоставляется основательный анализ и сравнительная характеристика 

использования внутренней и внешней промоции между разными за форматным 
направлением радиостанциями. Демонстрируется ее содержание и характер 

подачи. 



  Кроме этого, подробно аргументируется и актуальность освещения 
данной темы. Непосредственно львиная доля внимания уделяется тому, что она, 

по нашим наблюдениям, есть малоисследованной. Последнее связано с тем, что  
недостаточно научного внимания приходится не только на возможное описание 
потенциальной эфирной и внеэфирной промоции, но и на те возможности, 

которыми они наделены. 
Прежде всего упоминается о преимуществе ярко идентифицировать себя 

в эфире, неординарно отличаясь от других радиостанций. Также говорится и о 
тех прерогативах, которые могут касаться шоу-программ, игровых программ, 

конкурсов и эфирных промо-акций конкретных радиостанций, которые, в свою 
очередь, будут выступать их личной “визитной карточкой” и привлекать 

свойственными именно им правилами, условиями и, наконец, подарками.   
Вместе с этим, автор неоднократно концентрирует внимание и на том, 

что немалые достижения эфирной промоции скрываются, на первый взгляд, за 
обычными спецвыпусками и анонсами, которые, как своеобразные помощники, 

призваны, как можно детальнее, информировать слушателя о тех 
информационных новинках, которые его ждут в ближайшее время.  

Также, в диссертационной работе систематизированы данные и 
относительно примеров демонстрации станциями собственной сувенирной 
продукции, организации и информационной поддержки ими массовых 

мероприятий, программной продукции станций на внешних носителях памяти, 
их хит-парадов. 

 
Ключевые слова: ведущий, радиостанция, презентация, эфирная 

промоция, внеэфирная промоция, промокампания. 
 

SUMMARY 
Kindra S.O. Structural and functional and typological specific features of 

domestic radio broadcasting. - Manuscript. 
Thesis on acquiring the Candidate’s degree in Social Communication in 

specialty 27.00.01 ‒ Theory and History of Social Communication. ‒ Institute of 
Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine. ‒ Kyiv, 2015. 

The study illustrates the main points concerning the specifics of live and off-air 
broadcasting of domestic radio stations in detail (Lux FM, Era FM, Retro FM, Kiss 

FM, Shanson, Hit FM, Autoradio, Radio ROX, Russian Radio, Sharmankla, Nashe 
Radio, Nostalgie, National Radio Broadcasting Company of Ukraine (UR1, UR2, 

UR3 and UR4), Trance FM, Radio Classic FM, Radio Jazz, Radio Disney, Relax FM, 
Top 100 Rap, Radio Priboi). An extensive theoretic basis concerning the key issues 

of the notions “broadcasting” and “radiobroadcasting” is applied. The advantages of 
application of broadcasting and radio broadcasting in particular are outlined; certain 

types of them are emphasized.  
It dwells upon the basics of promotion and radio promotion; overall 

performance of application of the latter on the radio is introduced, as well as its 
specifics and theoretical and practical aspects of its expressiveness. The basics of the 



operation of Ukrainian radio stations are included. A sound analysis and contrastive 
characteristics of the use of domestic and foreign promotion among radio stations of 

different trends are provided. Its contents and the way of introduction are 
demonstrated.  

 

Key words: presenter, radio station, presentation, on-air broadcasting, off-air 
broadcasting, promotion campaign.  

 
 

 
 

 
 


