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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У ході розвитку економіки, 

зокрема ринкової, реклама стає масовокультурним фактором та поряд із 

іншими критеріями об’єктивного порядку – мовою, історією, релігією, 

традиціями – формує загальне поняття цивілізаційного підходу до історії 

розвитку людського суспільства, згідно з яким, за визначенням, 

«цивілізація є культурною спільнотою найвищого порядку» [117, с. 10]. 

Реклама – це засіб комунікації, який, спираючись на культурні та 

цивілізаційні критерії, впливає на розвиток суспільних зв’язків. 

Радіо залучає такі категорії людей, які майже не охоплюють 

впливом телебачення і преса, наприклад, автомобілістів і відпочиваючих 

на природі. Так, третину всіх радіопередач середньостатистична людина 

слухає поза будинком. Відповідно, мобільність, гнучкість і дешевизну 

радіо високо цінують рекламодавці. Ефективність хвилинного радіоспота 

становить приблизно 75 % ефективності стандартного 30-секундного 

телеролика – при тому, що ціна радіореклами в 5–6 разів менша за ціну на 

рекламу телевізійну. 

Відповідно до західних поглядів, сучасне «посттелевізійне» радіо 

адресовано слухачам, в основному зайнятим іншими видами діяльності. 

Воно претендує на залишок уваги активної людини, створюючи тло її 

роботи або відпочинку. Але саме тому, що воно розраховане на неуважну 

людину, як традиційно вважають теоретики і практики реклами, 

представлені в ньому повідомлення повинні бути цікавішими, 

винахідливішими, ніж колись, у «золоте століття» радіо. 

Отже, актуальність нашої роботи зумовлена передусім трьома 

чинниками: 

- неусталеністю наукових теоретико-практичних поглядів на 
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жанроподіл аудіореклами; 

- необхідністю вивчення жанрових та культурологічних 

особливостей української радіореклами; 

- порівняно невеликою кількістю досліджень, присвячених аналізу 

та жанрології української радіореклами. 

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

Дисертацію виконано на кафедрі журналістики Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна відповідно до науково-

тематичного плану та основного напрямку її роботи, що передбачає 

дослідження й розробку широкого кола соціокомунікаційних проблем у 

межах наукової теми кафедри журналістики «Актуальні проблеми теорії 

та історії соціальних комунікацій» (державні реєстраційні номери 

0112U003081 та 0114U005438). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи передбачає 

комплексний аналіз сучасної української радіореклами як явища масової 

культури, виявлення критеріїв жанроподілу аудіоповідомлень у 

радіопросторі та створення жанрової типології комерційних 

радіоповідомлень у вітчизняному медіапросторі.  

Досягнення мети передбачає такі завдання: 

- розглянути представлені в науковій традиції типології жанрів 

радіореклами; 

- визначити основні критерії жанроподілу радіореклами; 

- розробити власну жанрову типологію, спираючись на український 

радіорекламний матеріал; 

- з’ясувати особливості вербальних та інших звукових засобів 

впливу, притаманних кожному з жанрів радіореклами; 

- простежити співвіднесеність жанрів реклами та журналістики в 

сучасному українському радіопросторі;  
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- виявити тенденції розвитку комерційного сегмента українського 

радіорекламного ринку; 

- визначити культурологічні особливості сучасної української 

радіореклами. 

Об’єктом дослідження є радіореклама, представлена в сучасному 

українському медіапросторі. Додатково до дослідження залучаються 

тексти аудіорекламних повідомлень різних часів.  

Предметом вивчення в роботі стала жанрова специфіка 

радіореклами в сучасному українському радіопросторі, тенденції її 

розвитку та культурологічні особливості цього сегмента комерційного 

медіаринку.  

Хронологічні межі дослідження: для аналізу в роботі обрано зразки 

комерційних повідомлень, що лунали в ефірі українських радіостанцій 

(«Шарманка», «Наше радіо», «Мелодія», «Люкс-FM», «Хіт-FM», 

«Русское радио (Украина)», «KISS-FM», «Пятница», «Рокс», «Джем», 

«Вести», «Релакс» тощо) за період з 2009 по 2015 рік. Загальна кількість 

радіорекламних повідомлень, відібраних для безпосереднього аналізу, – 

157. 

Методологічна основа дослідження. Методологія дослідження 

полягатиме у всебічному аналізі жанрової системи української 

радіореклами та її культурологічних особливостей. Застосування 

жанрового підходу та методу класифікації дозволить структурувати 

зразки комерційних повідомлень за типовими ознаками. Для визначення 

ступеня дослідженості теми та актуальності роботи буде використано 

бібліографічно-описовий метод. Також для вирішення окремих завдань 

дослідження залучатимуться метод синтезу, історичний метод, 

порівняльний метод, елементи структурного аналізу та дискурсивного 

методу тощо. 
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Теоретико-методологічна основа дисертації. Наукової літератури, 

присвяченої жанрам саме радіореклами, замало, і вона здебільшого лише 

частково торкається досліджуваної проблеми. Вивченням реклами в різні 

часи займалися багато дослідників, але радіореклама до сьогодні вивчена 

недостатньо. Більшість таких розробок належать до підручникового типу 

та передбачають загальну характеристику, залишаючи поза увагою багато 

проблем або торкаючись їх поверхово. Тим більше, замало наукової 

літератури, присвяченої жанрології аудіореклами; на сьогодні 

малодослідженим залишається й український рекламний простір у 

відповідному аспекті. Розробкою типології жанрів радіореклами 

займалися іноземні дослідники (В. Смирнов, І. Імшенецька та інші), 

проте висновки їх досліджень не спроектовані саме на український 

медіапростір і не враховують його специфіку.  

Жанр – це історично сформований тип твору, синтез характерних 

особливостей змісту і форми, відносна сюжетно-композиційна сталість. 

Для радіо жанр – це своєрідний інструмент, за допомогою якого автор 

створює та оформлює свій виступ в ефірі. Жанр реклами є засобом 

внесення креативу до вербального та невербального ряду рекламного 

звернення [69, с. 8]. 

Проблема жанрової типології в нашому випадку полягає в тому, 

яким чином доречно виділяти жанри реклами. Можна сказати, що серед 

дослідників існує опосередкована дискусія з цього приводу. Одна група 

авторів виділяє жанри реклами відповідно до системи журналістських 

жанрів, поділяючи їх на інформаційні, аналітичні та художньо-

публіцистичні. Інші дослідники виділяють жанри власне реклами, не 

прив’язуючи їх до журналістської жанрології. 

Представники першої групи дослідників умовно поділяють жанри 

радіореклами на три групи: інформаційні, з елементами аналізу та з 
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документально-художніми елементами. Дослідники зазначають, що 

елементи журналістських жанрів активно використовуються в рекламі та 

створюють її жанрову своєрідність, а елементи інформації, аналізу та 

художності в радіорекламі перебувають у більш динамічних стосунках, 

ніж у журналістиці.  

Крім того, до цієї типології переноситься поділ радіожанрів у 

журналістиці за формою звучання: монологічні, діалогічні, синтетичні (ті, 

у яких використовуються всі звукові засоби виразності). Жанри 

радіореклами перебувають у розвитку, оскільки реклама на радіо 

з’явилася відносно недавно.  

Найбільш популярними видами реклами на радіо прихильники 

жанрового запозичення з журналістики називають радіооголошення, 

радіожурнали, рекламні репортажі й радіоролики. Дослідники 

підкреслюють такі головні ознаки реклами на радіо: економічність, 

оперативність, легке сприйняття (радіо можна слухати, займаючись 

іншими справами). Також звертають увагу на те, що найбільш 

ефективною є регулярна радіореклама. Учені також окремо виділяють та 

характеризують такий вид радіореклами, як внутрішньомагазинна, – 

реклама, яку можна почути в межах одного торгового закладу, 

консультація спеціаліста; окрім цього, до рекламних жанрів відносять 

оголошення, репліку, радіоанонс, радіоафішу, міні-бесіду, радіоспот та 

рекламну пісню.  

Були спроби другої групи вчених розробити власне рекламні жанрові 

типології на матеріалі друкованої реклами, які ми також будемо 

враховувати. 

На відміну від усіх вищезазначених дослідників, І. Імшенецька в 

роботі «Жанри друкованої реклами, або Скриня з ідеями для копірайтера» 

розробляє типологію жанрів реклами, яка не збігається з жанрами 
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журналістики: до неї входять акровірш, імітування кулінарної книги, 

пародіювання хроніки та багато інших. Дослідниця також зазначає, що 

критеріями для вибору жанру при рекламуванні того чи іншого товару 

мають бути: 

– співвіднесеність з товаром; 

– наявність гумору; 

– співвіднесеність з додатковою інформацією [69, с. 1]. 

На нашу думку, для радіореклами варто розробити подібну 

типологію, бо вона є більш розгалуженою та конкретною. Саме таку 

широку типологію радіорекламних жанрів спробуємо запропонувати в 

нашому дослідженні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

роботі: 

уперше: 

- визначено набір критеріїв жанроподілу радіорекламних 

повідомлень; 

- окреслено тенденції розвитку жанрової системи сучасного 

українського рекламного радіопростору; 

- охарактеризовано культурологічні особливості сучасної 

української радіо реклами; 

удосконалено: 

- вивчення стану дослідженості проблеми жанроутворення у 

радіорекламному просторі; 

- дефініціювання жанрів, які використовуються для створення 

комерційних аудіоповідомлень; 

набула подальшого розвитку: 

- розробка власне рекламних жанрів безвідносно до 

журналістського жанроподілу. 
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Практичне значення отриманих результатів дослідження 

передбачає їх використання в навчальному процесі під час формування 

курсів з основ рекламної діяльності, основ журналістики, основ 

радіожурналістики, розробки й підготовки спецкурсів та семінарських 

занять, написання навчальних курсів, а також рекламотворцями при 

створенні нових аудіокомерційних повідомлень. Також результати можуть 

бути використані при подальшому вивченні специфіки та 

культурологічних особливостей усних комерційних повідомлень в 

українському та світовому медіапросторі, при аналізі етапів розвитку 

реклами, а також для вдосконалення системи власне рекламних жанрів 

комерційних повідомлень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 

7 публікацій, у яких викладено основні положення наукової роботи, 

дисертанткою виконані самостійно. Усі публікації підготовлено 

одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та 

викладалися в доповідях на таких конференціях та семінарах: Підсумкова 

конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету (Харків, 

28 березня 2012 р.), Науково-практичний семінар «Регулювання взаємодії 

журналістики та реклами» (Київ, 28–29 березня 2013 р.), Науково-

практичний семінар «Сучасний медіа-простір: перспективи розвитку 

українських ЗМІ» (Київ, 30 серпня 2013 р.), Науково-практичний семінар 

«Жанр репортажу у сучасних медіа: традиції та новації» (Київ, 1 вересня 

2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

формування громадської думки в сучасній Україні» (Київ, 14 листопада 

2014 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Українській 
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соціум та медіа, динаміка взаємодії (2010–2015)» (Київ, 2 квітня 2015 р.), 

XXІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова, суспільство, 

журналістика» (Київ, 3 квітня 2015 р.), Підсумкова наукова конференція 

аспірантів та здобувачів філологічного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (квітень 2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження були викладені в семи 

наукових публікаціях (загальним обсягом 2,9 друк. арк.), чотири з яких 

опубліковані у наукових фахових виданнях України, і одна – в іноземному 

науковому виданні. 
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Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертацією є рукопис, який складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел (208 позицій). Загальний обсяг 

роботи становить 176 сторінок, з яких основного тексту без списку 

використаних джерел 157 сторінок. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕЦЕПЦІЯ В НАУЦІ 

ПРОБЛЕМИ РАДІОРЕКЛАМНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ 

 

1.1 Історіографія проблеми 

Питання рекламної жанрології торкалися автори різних часів. В 

Україні перші розвідки на цю тему з’явилися порівняно недавно – після 

здобуття країною незалежності. Коротко розглянемо дотичні до нашої 

проблематики аспекти вивчення радіореклами та жанрології комерційного 

тексту, яких торкалися вітчизняні та іноземні рекламознавці і які можуть 

бути прямо спроектовані на створення жанрології сучасної української 

радіореклами й характеристику її культурологічних особливостей.  

Дж. Джулер, розглядаючи радіорекламу у книзі «Креативні стратегії 

в рекламі», стверджував, що радіо є автономним засобом поширення 

реклами і тим самим надає підтримку іншим засобам масової інформації: 

«Радіо всюди – в будинку, в автомобілі, на робочих місцях. Радіо доходить 

до кожного, до підлітка й до старого...» [54, с. 75]. Ф. Панкратов 

наголошував, що радіо є одним із найбільш масових за охопленням 

споживачів засобом реклами, у книзі «Рекламна діяльність»: «Радіо міцно 

ввійшло в наш побут! Щодня включаючи радіо, ми слухаємо і 

радіорекламу, вона сприймається легко й не набридливо» [113, с. 35]. 

Думку Ф. Панкратова підтримав і В. Поляков у книзі «Основи рекламної 

діяльності»: «Радіореклама вважається найбільш масовою і 

розповсюдженою...» [117, с. 27]. Е. Фарбей у роботі «Ефективна рекламна 

кампанія», роблячи оцінку всіх ЗМІ в якості рекламоносіїв, щодо радіо 

зазначав: «Радіо швидко розвивається. І за прогнозами, найближчим 

часом його об’єм значно зросте...» [166, с. 53]. 

Дослідниця Н. Ковтун у дисертаційній роботі «Рекламний 
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радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти» розглядаючи 

стандарти вокального комунікаційного каналу і специфіку радіо як 

технічного засобу поширення реклами, з’ясовує, як ці чинники впливають 

на комунікативну ефективність радіореклами, визначає низку переваг та 

недоліків радіо як засобу поширення рекламної інформації [79]. Серед 

головних позитивних рис реклами на радіо авторка виокремлює: широке 

географічне та демографічне охоплення аудиторії, високу мобільність й 

оперативність, доступність і досить прості сучасні технології звукозапису 

й радіомонтажу тощо. Водночас дослідниця зазначає, що вокальна 

комунікація на радіо накладає певні обмеження на процес сприйняття 

рекламної радіоінформації, оскільки слухач не може повернутися до 

почутого, зупинити його.  

Складність фіксації уваги реципієнтів на конкретному 

повідомленні, одномоментність звучання, малий хронометраж радіоспота 

– усі ці недоліки компенсуються частотністю виходу в ефір, 

багаторазовими повторами одного й того самого оголошення протягом 

тривалого часу, і до того ж – на різних радіостанціях. У дослідженні 

авторка дефініціює поняття каналу та засобу реклами. Під каналом вона 

розуміє специфіку передавання інформації, зумовлену фізіологічними 

особливостями людської психіки, а технічним засобом уважає спосіб 

такого передавання. Отже, робить висновок дослідниця, природним 

каналом передавання рекламної радіоінформації є слуховий (вокальний) 

канал, а технічним засобом поширення – радіо, точніше, технічні засоби 

радіомовлення. Авторка доходить думки, що більшість із вказаних 

характерних ознак радіореклами зумовлені специфікою вокального 

каналу комунікації та акустично-технічними параметрами радіо як 

рекламного засобу [79]. 

У роботі «Рекламний радіодискурс як вид комунікативного 
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дискурса» Н. Ковтун описує сучасні підходи до проблем типології 

дискурсів, розглядає критерії класифікації комунікативних дискурсів, 

з’ясовує місце рекламного радіодискурсу в системі комунікативних 

інституційних дискурсів [80]. Авторка ставить за мету проаналізувати 

основні підходи до проблеми типології комунікативних дискурсів, 

зокрема сучасних, виокремлення в цій системі радіодискурсу як базової 

універсальної категорії, що увібрала в себе елементи інших типів 

дискурсу, зокрема і рекламного, обґрунтувати доцільність вживання 

термінолексеми «рекламний радіодискурс» та з’ясування його 

специфічних ознак.  

Дослідниця зазначає, що характер рекламного радіодискурсу 

визначається низкою контекстуальних параметрів і обставин, до яких 

належать прагматична мета та учасники комунікації, закодоване рекламне 

повідомлення, канал комунікації та соціальні умови, в яких актуалізується 

ця інформація, тощо. Метою рекламного дискурсу загалом, і 

радіорекламного зокрема, є привернути увагу та викликати інтерес до 

об’єкта рекламування, продемонструвати переваги цього об’єкта з-поміж 

інших і, таким чином, спонукати реципієнтів – потенційних споживачів 

чи покупців – до активної дії у відповідь. Рекламний радіодискурс, 

наголошує дослідниця, належить до масовоінформаційного типу 

комунікативного дискурсу і є поліадресатним, оскільки розрахований на 

масову аудиторію [80]. 

Створюючи рекламне повідомлення, комунікатор насамперед 

орієнтується на цільову аудиторію з її установками, і тому включає її 

думку в текст повідомлення. Досягнення основної комунікативної мети 

здійснюється в умовах впливу на адресата різних дискурсивних чинників, 

що утруднюють процес комунікації. Комунікативний контакт між 

відправником рекламного повідомлення та його отримувачем у 
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рекламному радіодискурсі розведений у просторі та часі (у випадку 

наперед записаного рекламного повідомлення), а рекламне повідомлення 

між комунікантом та комунікатом структурується комунікативним кодом. 

Комунікатор подає закодоване рекламне повідомлення, що може бути 

представлене у формі різних рекламних жанрів, а реципієнт його 

розшифровує. Цей різновид дискурсу вважають полікодовим, оскільки 

процес кодування інформації відбувається не лише вербальними, а 

невербальними (музика, шумові ефекти), а також паравербальними 

засобами. Рекламне радіоповідомлення передається через акустичний 

канал і розраховане на аудіювання – одночасне слухання та розуміння 

інформації. За формою реалізації рекламний радіодискурс є усним типом 

дискурсу [80]. І хоч більшість рекламних роликів здебільшого звучать у 

запису, а підготовлені сценарії представлені у друкованій формі, рекламна 

інформація на радіо зорієнтована на слухове сприйняття. 

Специфіка декодування рекламного радіоповідомлення 

реципієнтами полягає в тому, що інформація у свідомості слухача 

відтворюється на рівні образів. Для радіореклами, акцентує Н. Ковтун, 

важливо сформувати в аудиторії звуковий рекламний образ товару за 

допомогою вербальних, невербальних та паралінгвістичних засобів [80]. 

В уяві кожного окремого адресата постає суб’єктивна картинка дійсності, 

що ґрунтується на його індивідуальних знаннях та уявленнях про світ. 

Рекламний дискурс, зазначає авторка, доцільно зарахувати до 

аудіовізуального типу комунікативних масмедійних дискурсів за 

характером сприйняття інформації органами чуття людини [80]. У цьому 

аспекті необхідно зазначити, що природною ознакою рекламного 

радіодискурсу як виду комунікативного дискурсу зокрема, як і 

рекламного загалом, є маніпулятивність, що зумовлено властивістю радіо 

найповніше здійснювати вплив на емоційну сферу людини, її почуття та 
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настрої [80, c. 223]. Дослідниця робить висновок, що рекламний 

радіодискурс належить до комунікативних дискурсів 

масовоінформаційного типу, оскільки в його основі можна визначити всі 

складники комунікативної ситуації, і водночас є різновидом 

інституційного дискурсу; за кожним рекламним радіоповідомленням 

відчутний соціальний контекст комунікації.  

Прагматична мета реклами в межах рекламного радіодискурсу 

накладається на прагматичні умови, в яких здійснюється 

радіокомунікація, що зумовлює добір вербальних, невербальних, а також 

паравербальних засобів його вираження. В умовах великих рекламних та 

інших інформаційних потоків кожному рекламному повідомленню на 

радіо, зазначає Н. Ковтун, все складніше знайти свого адресата й досягати 

кінцевої мети рекламної радіокомунікації, тому рекламісти повинні 

шукати нові комунікативні стратегії та технології впливу, підвищуючи 

таким чином потенційну ефективність радіореклами [80, с. 223]. 

Статтю Н. Ковтун «Колективний характер комуніканта в аспекті 

технології продукування радіореклами» присвячено підходам науковців 

до проблеми авторства в радіорекламі. У ній простежено сучасний 

технологічний процес її виготовлення, охарактеризовано специфіку 

колективного комуніканта в рекламній комунікації на радіо [77]. Значення 

комуніканта в радіорекламі, зазначає авторка, важко переоцінити. На 

радіо слухачі отримують інформацію, інтерпретовану кількома 

суб’єктами виробничого процесу. Такий колективно-колегіальний 

характер комуніканта в радіорекламі накладає свій відбиток на зміст, 

форму, жанр, стильове та мовне оформлення рекламного повідомлення та, 

безумовно, впливає на комунікативну ефективність реклами на радіо [77].  

Особу комуніканта в рекламі Н. Ковтун уважає узагальненою і дещо 

абстрагованою, оскільки вона включає в себе й ініціатора комунікації 



18 

 

(рекламодавця), і тих, хто пише текст (копірайтерів, сценаристів, 

журналістів) та безпосередньо передає повідомлення до ефіру (диктора, 

актора, ді-джея та ін.). Відправник не просто ініціює спілкування, а й 

продукує його, забезпечуючи поширення звукового сигналу в просторі та 

часі (записані та відтворені ролики). Власне технічний бік цього процесу 

перебуває під контролем у звукооператорів і звукорежисерів. Кожен із 

вказаних суб’єктів цього процесу покликаний виконувати власні функції, 

а тому, за нашими уявленнями, узагальнений колегіально-інституційний 

образ комуніканта включає в себе: замовника (рекламодавця, спонсора), 

безпосереднього виробника реклами (працівників рекламних агентств, 

рекламних відділів радіостанцій тощо), авторів рекламного тексту 

(копірайтерів, сценаристів), працівників технічної служби 

(звукооператорів, звукорежисерів тощо) і, звичайно, безпосередніх 

продуцентів мовлення (диктора, ведучого тощо), у чиї вуста вкладено 

зміст рекламного повідомлення. До цього переліку варто додати й авторів 

цитат, афоризмів, що їх використовують у рекламі на радіо.  

Отже, кінцевий варіант рекламного радіоповідомлення є продуктом 

колективного творіння. Експліцитної в цьому повідомленні можуть бути 

проявлені персоніфіковані представники відправника (псевдоавтори) – 

персонажі рекламного ролика, в уста яких вкладена суть рекламного 

звернення. Роль таких персоніфікованих відправників у радіорекламі 

можуть виконувати: пересічні жителі, у яких запитують думку з певного 

питання, дотичного до предмета рекламування, фахівці-експерти, які 

компетентно розповідають про властивості товару (лікарі, провідні 

фахівці з «багаторічним досвідом роботи»), вигадані персоніфіковані 

герої тощо. Ці прийоми найчастіше застосовують тоді, коли потрібно 

мати комунікаційний ефект чи цільова аудиторія радіореклами є 

інформаційно перевантаженою. Отже, виробництво радіореклами не 
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стільки творчий процес, як чітко продумана технологія із власним 

алгоритмом дій. Рекламний аудіоролик є елементом усієї рекламної 

кампанії, де творчість поступається місцем чітко продуманій стратегії, а 

тому має безпосередньо підпорядковуватися загальній рекламній 

концепції та узгоджуватися з нею [77]. 

У статті Н. Ковтун «Особливості використання числівників у 

радіорекламі: функціональний та мовнокультурний аспекти» авторка 

розглядає проблеми функціонування числівників у тексті радіореклами, 

з’ясовуючи найтиповіші мовні помилки та наголошуючи: використання 

числівників є одним із ефективних засобів аргументації та акцентуалізації 

уваги слухача [78]. У сучасному рекламознавстві все більше схиляються 

до думки, що цифри в рекламі є складниками рекламних стратегій і 

тактик, які посилюють ефективність та дієвість реклами, оскільки є 

засобами прихованого імпліцитного впливу на потенційних слухачів. 

Згідно з аналізом дослідниці, числівники вживаються в сучасній 

українській рекламі дуже часто, – авторка знайшла їх ледь не в кожному 

проаналізованому повідомленні (до уваги бралися рекламні ролики, що 

звучали в ефірі черкаських представників восьми всеукраїнських 

радіостанцій протягом лютого-квітня 2008 року).  

Ця частина мови фокусує увагу реципієнта на потрібній інформації, 

надає повідомленню точності та лаконізму. Однак ефективність може 

бути знівельована порушенням мовних норм [78]. 

Л. Хавкіна у монографії «Сучасний український рекламний міф» 

досліджує проблеми, пов’язані з рекламною міфотворчістю, вивчає 

міфологічну природу реклами як тексту й дискурсу на матеріалі 

сучасного українського медіапростору. Дослідниця аналізує вербальні та 

екстралінгвістичні засоби творення рекламного міфу, його структурно-

семантичні компоненти та роль у бутті соціуму. Рекламний образ, на її 
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думку, здебільшого покликаний маніпулювати свідомістю людини, тож 

свідомо сплутує-ототожнює узагальнене та часткове, події та псевдоподії, 

художній вимисел і реальність, індивідуалізовані й типізовані персонажі 

тощо [169].  

Такий образ «засадничо повинен видавати художньо змодельовану 

дійсність за справжню або ж пропонувати реципієнтам емоційно 

привабливу альтернативну реальність» [169, с. 232]. Авторка підсумовує, 

що рекламний простір насичений міфологічними компонентами, 

апелюючи до міфологічного мислення з його бінарною логікою, реклама 

пропонує новий альтернативний світ, у якому домінують архетипи гри, 

свята, перемоги, свободи. Апелювання до міфу при декодуванні, зазначає 

авторка, не лише забезпечує прагматичний результат рекламної 

комунікації, але й формує масову свідомість [169]. 

Т. Крайнікова в дисертаційній роботі «Культура медіаспоживання в 

Україні: актуальний стан і механізми формування» аналізує основні ідеї, 

концепти, положення теоретичних розробок явища культури 

медіаспоживання, типи медіаповедінки, підходи до формування 

медіакомпетентності українського населення. У висновках до роботи 

авторка зазначає, що «культура медіаспоживання стає для людини та 

соціуму знаково-символічною, симулятивною реальністю» [83]. 

Перебування в цій реальності впливає на окрему людину та групу людей: 

відрізняє від інших, орієнтує, спонукає до певних дій, формує та змінює 

переконання.  

О. Висоцька у монографії «Комунікація як основа соціальних 

перетворень» обґрунтовує сутність та закономірності трансформації 

суспільної свідомості у процесі еволюції форм та засобів комунікації. 

Авторка досліджує парадигмальні, семіотичні та прагматичні аспекти 

прояву та функціонування комунікативних практик сьогодення, описує 
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трансформацію форм комунікації від архаїчного стану до постмодерного, 

розглядає зміни в комунікації під впливом нових способів конструювання 

мовних світів за допомогою інтерактивних засобів комунікації, здійснює 

опис сучасних комунікативних практик, окреслює роль засобів масової 

комунікації у формуванні світогляду сучасної людини [37]. 

І. Хоменко в роботі «Художнє радіомовлення у системі соціальних 

комунікацій» аналізує ефективні прийоми впливу радіомовлення на 

аудиторію та зазначає, що їх запозичують виробники політико-

пропагандистської, журналістської, рекламної та розважальної 

телерадіопродукції. Автор обґрунтовує концептуальні засади створення 

літературно-драматичної програми гібридного напряму. Концепція 

полягає в розмежуванні драматичного та публіцистичного складників 

таким чином, щоб слухач розумів, де закінчується гра акторів і 

починається журналістська розповідь [175], але щоб разом із тим 

утворювалася цілісність сприйняття радіообразу. 

О. Гоян у дослідженні «Комерційна радіожурналістика в Україні: 

становлення, розвиток, перспектива» визначає передумови, які на 

пострадянському просторі, зокрема в Україні, вплинули на створення 

комерційного радіомовлення, функціонування радіомовного ринку та 

радіостанцій як ділових підприємств. Такі зміни були викликані 

формуванням інформаційного ринку, розширенням меж застосування 

підприємницької діяльності в медійній сфері, а також економічними та 

політичними чинниками, що характеризували посттоталітарний соціум 

початку 90-х років і дозволяли говорити про наявність ознак 

інформаційного суспільства. Також автор характеризує специфіку 

взаємодії державних та недержавних ЗМІ в конкурентному 

медіасередовищі, роль впливу економічного чинника на функціонування 

медіабізнесу: з одного боку, – комерціалізації радіоефіру, формування 
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збалансованого радіомовного ринку, з другого, – можливості залучення 

громадськості до управління та контролю над ними [47].  

Дослідник робить висновок, що із розвитком комерційної 

діяльності у сфері електронних медіа становлення українського 

радіомовлення позначилося зміною парадигм, оскільки змінилося 

розуміння принципів функціонування радіожурналістики як прикладної 

науки. Сьогодні вона перебуває в системі радіомовного ринку, і йдеться 

передусім про виготовлення журналістського продукту на продаж із 

метою отримання прибутку. Такі зміни викликані багатьма передумовами, 

засадничими з яких автор вважає такі: по-перше, світова практика 

розвитку комерційного радіомовлення суттєво вплинула на традиційні 

базові основи українського радіоефіру; по-друге, політичні, економічні та 

соціальні зміни в Україні в 90-х роках ХХ століття дозволили законодавчо 

закріпити можливість утримувати електронні медіа (радіомовлення) у 

приватній власності, а отже, поєднувати журналістську роботу з 

підприємницькою діяльністю; по-третє, потенціал самого українського 

радіомовлення дозволяв здійснити суттєві зміни в управлінській сфері та 

програмуванні, хоча й не такі швидкі та показові, як, зокрема, в 

європейських країнах чи, наприклад, у Росії [47]. 

Ці чинники вплинули на нове розуміння ролі радіожурналістики в 

суспільстві як прикладної науки, що діє в контексті ринкових законів і 

утверджується як наука про бізнес та про форми підприємництва в 

радіоефірі.  

Українське комерційне радіомовлення, яке, на відміну від більшості 

країн Європи, виникло до створення громадського радіо, стало потужним 

засобом масової комунікації. Формування комерційного радіомовлення в 

пострадянських країнах постає передусім як пряме запозичення 

європейських цінностей, що потрапляють на особливий політико-
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економічний та соціальний ґрунт із ментальними ознаками такої 

спільноти, як радянський народ. Однак, із поступовим утвердженням у 

суспільстві національних цінностей і традицій, із формуванням ринкових 

умов, зокрема у сфері медіа, комерційне радіомовлення все активніше 

виявля індивідуальні особливості на певному медіаринку, в тому числі й 

українському.  

 

1.2 Категорія жанру в різних видах духовно-практичної діяльності 

У перекладі з французької слово «жанр» означає «вид», «рід». У 

кожному виді мистецтва існують свої підходи до визначення цього 

поняття. Розглянемо жанр як естетичну категорію в літературі, 

журналістиці та рекламі. 

Н. Кашина в роботі «Жанр як естетична категорія» визначає жанр 

як історично стійку форму твору, яка виникає та розвивається залежно від 

багатоманіття дійсності, а також від тих завдань, які ставить у творі автор. 

Дослідниця виділяє загальні принципи жанрового членування мистецтва. 

На її думку, найбільш емпіричний спосіб визначення жанрів – за темою 

(обсяг теми має значення для формування жанрів) [74, с. 15]. Важливим 

жанроутворюючим фактором є естетична оцінка, ставлення автора до 

життєвих явищ, які він відображає. Естетична оцінка та тема складають 

власне зміст жанру, є головними його ознаками [74, с. 22].  

Також до загальних принципів жанрового членування дослідниця 

відносить умови побудування – вплив тих чи інших обставин   

сприйняття або виконання, які припускає автор при продукуванні твору 

[74, с. 22–23]. Також дослідниця наголошує на єдності форми та змісту: 

тему ми пізнаємо через форму твору, через спосіб існування образу та 

засоби його створення. Дослідниця підкреслює, що жанри зливаються, 

перетинаються, і в історії будь-якого жанру настає момент, коли його 
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форми змінюються через вимоги нового осмислення дійсності, під 

впливом своєрідного бачення світу автором.  

Інша дослідниця, Н. Копистянська, розглядаючи жанр у просторі 

літературознавства, зазначає, що твір завжди створений у якомусь жанрі, 

бо це форма його існування [81, с. 11]. Вона досліджує проблеми 

генології – літературних родів і жанрів у їх взаємодії, подає концепцію 

понять «жанр», «жанрова система», пропонує методологічну основу 

вивчення жанро- і системотворення. 

Н. Кашина вважає жанротворчими і змістові, і формальні 

компоненти в їх взаємодії та взаємозумовленості, що виникають у 

кожному жанрі по-своєму. Характер цього зв’язку, який склався 

історично, є тим головним, що визначає жанр та його відмінності від 

інших жанрів. Тобто це не комбінація змісту та форми, не статистичний їх 

набір чи склад, не механічне поєднання, а їх органічне 

взаємопроникнення і взаємопідпорядкування, динамічна співвіднесеність 

та інтеграція [81, с. 28]. 

Т. Кушнірова вирізняє характерні ознаки жанру в літературі і 

пропонує його типологію, зіставляючи досліджуване поняття з такими 

категоріями, як тема й сюжет. Авторка наголошує на полісемії поняття 

жанру – на її думку, можна визначити жанр у літературі як формально-

змістовну одиницю (змістоформу), що несе в собі певний жанровий зміст, 

в основу якого покладені чіткі критерії (тематика і проблематика твору, 

авторська позиція, тенденція, пафос, конфлікт твору, ейдологія, сюжетно-

композиційні особливості, форма оповіді). Для більш точного визначення 

жанру необхідно враховувати «постійні елементи» («показники жанрів») 

та «змінні елементи» («супутні ознаки») [Цит. за: 100]. 

Н. Копистянська зазначає, що поняття «жанр» не монолітне. У 

ньому за ступенем абстрактності й конкретності змісту можна умовно 
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виділити чотири взаємопов`язані сфери. Сфера 1 – жанр як поняття 

найбільш абстрактне, загальнотеоретичне, що означає сукупність і 

взаємозв’язок основних, визначних і стійких жанрових ознак, які 

складаються у групах творів протягом тривалого часу і дають підставу 

об’єднувати витвори різних епох, народів під загальним поняттям і 

назвою (роман, балада, поема тощо). Сфера 2 – жанр як історичне 

поняття, обмежене в часі і просторі. Жанр тут розглядається в динаміці, 

у комплексі ідейно-естетичних причин його виникнення, розвитку, 

занепаду, відродження у зв’язку з розвитком літературного напряму, течії 

[81, с. 32]. Сфера 3 – жанр як поняття, що враховує специфіку конкретної 

національної літератури (чеська романтична балада, російський 

реалістичний роман). У кожній літературі жанр формується і розвивається 

залежно від суспільно-політичних умов, культурних традицій, поширених 

у країні. Він збагачується оригінальними національними рисами і 

водночас привносить їх у загальний розвиток жанру. Сфера 4 – подальша 

конкретизація поняття щодо індивідуальної творчості [81, с. 33]. 

Отже, в самому понятті «жанр» поєднується стале і змінне. Жанр 

сталий як поняття загальнотеоретичне, але змінний у безперервному 

історичному розвитку та національній своєрідності. 

При визначенні критеріїв жанроподілу реклами доцільно 

звернутися до принципів жанроподілу в інших видах діяльності. Так, у 

літературознавстві існує декілька точок зору на жанроподіл літературних 

творів. 

М. Бахтін вважав, що жанр є посередником між індивідуальним і 

колективним, одиничним і загальним. Іншими словами, – виступає як 

колективно-індивідуальний регулятор складного процесу людського 

спілкування. Учений досліджував традиційні жанри, вказуючи на їх 

сувору регламентацію, окреме існування, чіткі межі та використання 
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лише «свого» матеріалу. Жанрові угрупування мають певні традиції та 

«рамки» для авторів. Дослідник говорив про канон жанру – «певну 

систему стійких і твердих жанрових ознак» [Цит. за: 36].  

Інші вчені, з-поміж яких С. Аверінцев, розглядали «жанри de facto», 

тобто такі, що існували поряд з канонічними, але протягом довгого 

періоду розвитку літератури теоретично не обґрунтовувалися, хоча теж 

мали стійкі структурні значення та певні змістові «зобов’язання» [2] 

(наприклад, казки, байки, новели, а також традиційні ліричні жанри, 

зокрема й фольклорні). У постромантичну добу жанрові структури стали 

більш гнучкими, втратили канонічну чіткість, натомість отримали 

індивідуально-авторську оцінку. С. Аверінцев стверджує, що відбувається 

«деканонізація» жанрових структур, яка проявляється на всіх рівнях 

літературного процесу. 

О. Галич, В. Назарець та Є. Васильєв дають визначення жанру як 

історично сформованому типу художнього твору, що синтезує характерні 

особливості змісту та форми певного виду творів, має відносно сталу 

композиційну будову, що постійно розвивається та збагачується 

[40, с. 251]. Названі літературознавці зазначають, що жанри 

народжуються, живуть, і, досягши певної вершини, відмирають. Це 

доводить історія світової літератури: так, у добу класицизму передові 

рубежі посідали трагедія, сатирична комедія, ода, героїчна поема. 

Просвітительський реалізм висунув на передній план міщанську драму, 

роман – виховний та побутовий. У сентименталізмі домінували сімейний 

і подорожній романи, дорожні нотатки, щоденники, інтимна лірика. Доба 

романтизму віддала перевагу романтичній поемі, історичному романові, 

баладі. Реалізм відкрив шлях до психологічного роману, епопеї, повісті, 

ліро-епічних жанрів – поеми, байки [40, с. 257]. 

Говорячи про критерії жанроподілу, згадані вчені спираються на 
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погляди щодо жанру Г. Гегеля та І. Франка. Так, Гегель розглядає жанри 

перш за все як художню проекцію певної стадії розвитку суспільства. У 

жанровій теорії він застосовує поняття «субстанціальне» та 

«суб’єктивне». Субстанціальне для Гегеля – це справжній, розумний вид 

мистецтва; це не чиєсь індивідуальне бажання, а ідеї, які мають  

загальний інтерес. Суб’єктивне  ж є протилежним субстанціальному 

[Цит. за: 40, с. 257]. 

Автори вказують, що продуманою також є жанрова концепція 

І. Франка. Досліджуючи явища світової культури, він зазначив, що 

протягом століть поетичні форми не залишалися сталими, та 

запропонував відмовитися від оперування сталими на всі віки ознаками 

для визначення того чи іншого жанру, вважаючи за необхідне підходити 

до вивчення жанрів з конкретно-історичних позицій [40, с. 258]. 

Інший літературознавець, М. Гуляєв, зазначає, що жанри зберігають 

родові типологічні риси, тому критеріями жанроподілу можна вважати 

належність до певного роду літератури [52, с. 117]. У жанрах епічного 

роду закріплюється тип взаємовідносин людини з оточуючим 

середовищем, у жанрі може закріплюватися тип конфлікту (трагічний, 

комічний, драматичний) або тип переживання (елегійний). У цьому сенсі 

кожна жанрова структура відображає певні аспекти взаємодії людини з 

життям [52, с. 118]. 

Також М. Гуляєв пише, що жанр, зберігаючи сталі риси, проносячи 

їх через сторіччя (через що його не можна пов’язувати з історико-

літературним процесом), у той же час підлягає змінам, потрапляючи в 

атмосферу того чи іншого літературного напрямку. Літературознавець 

також додає, що один тип може мати місце у творах одного роду. Так, у 

романі, повісті, новелі зображується доля людини. У такому випадку один 

жанр відрізняється від іншого обсягом, розвитком сюжету та іншими 
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ознаками [52, с. 118]. 

Г. Поспєлов у «Теорії літератури» пише, що головна задача та 

проблема розробки проблеми жанру полягає в тому, що потрібно виділити 

в усій багатоскладності змісту та форми літературних творів такі їх 

якості, які є власне жанровими [118]. Дослідник наголошує на тому, що не 

можна вважати жанровими якостями тематику, проблематику, 

композиційне мотивування творів. На його думку, жанри – це явище не 

історично конкретне, а типологічне, тому особливості того чи іншого 

жанру не можна шукати лише в особливостях форми літературного твору. 

Форма твору в усіх своїх конкретних особливостях історично змінюється 

разом зі зміною конкретних особливостей їх ідейного змісту, які вона 

виражає і якими вона створюється. Дослідник також наголошує, що 

жанри не є видами літературних родів, і сутність жанру відрізняється від 

сутності роду. 

Г. Поспєлов зазначає, що повторювальну жанрову особливість треба 

шукати в межах змісту твору. Треба знайти в багатоскладності змісту 

художнього твору такий його бік, такий історично повторювальний 

аспект, який і є жанровим аспектом, в наявності якого і полягає сутність 

жанру та його різновидів [118, с. 233]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що головна складність 

при жанроподілі полягає в тому, який критерій доцільно обрати. 

Жанроподіл може здійснюватися відповідно до особливостей змісту та 

форми творів, враховують також належність до певного роду літератури, 

обсяг твору. 

Дослідники співпадають у думці, що жанри літератури змінюються 

під впливом різних літературних напрямків, проте протягом століть 

зберігаються сталі риси. Тож науковці наголошують на тому, що 

особливості того чи іншого жанру треба шукати не лише в особливостях 
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форми, а й у межах змісту твору, з огляду на засадничий у мистецтві 

критерій єдності змісту й форми. 

 

1.3 Критерії жанроподілу в журналістиці та рекламі 

Система журналістських жанрів – складна структура, компоненти 

якої поєднані за певними ознаками, характеристиками. Специфіка 

функціонування цієї системи полягає в рухливості, гнучкості, 

еластичності її елементів, у можливості їх переходу та взаємодії. 

Еволюційний розвиток сучасної теорії жанрів загалом, а в лоні жанрової 

системи зокрема, проходить відповідно до закону наступності, 

спадковості. Практична діяльність медіа презентує нові форми 

висловлення авторської думки, які є не лише результатом зовнішніх 

впливів із суміжних з журналістикою сфер, а наслідком внутрішнього 

розвитку, взаємопереходу та взаємокореляції жанрів. 

У роботі «Жанри сучасної журналістики» М. Кім наголошує, що 

жанри журналістики, на відміну від жанрів літератури, завжди 

породжуються потребами відображення сучасного життя з метою впливу 

на суспільну думку [75, с. 9]. Науковець визначає внутрішні та зовнішні 

зв’язки всередині динамічної жанрової системи засобів масової 

інформації. Внутрішній зв’язок між різними жанрами журналістики 

обумовлений єдиним типом творчості – публіцистичним, а зовнішній – 

тим, що кожен жанр журналістики, на відміну, наприклад, від жанру 

літературного, завжди народжується потребами відображення сучасного 

життя з метою впливу на громадську думку.  

Говорячи про жанри радіожурналістики, дослідник В. Смирнов 

визначає жанр як «міст», за допомогою якого журналіст вступає в 

мовленнєве спілкування зі слухачем і спілкується з ним з певною метою, 

яка втілена у творі, та як «інструмент», за допомогою якого автор створює 
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та оформлює свій виступ в ефірі за законами публіцистичної творчості 

[146, с. 12]. 

Учений також зазначає, що жанр – це категорія історична, бо він 

змінюється, еволюціонує; політична – зв’язок між публіцистикою та 

змінами в суспільстві визначає суспільно-політичне значення 

публіцистики й літератури та форми їх втілення – жанри. Також жанр – це 

категорія творча. Його оновлення, самовдосконалення залежать від 

творчих настанов журналіста [146, с. 12–13]. 

Жанр реклами – це «один із засобів внесення креативу до 

вербального та невербального ряду реклами», – таке визначення жанру 

стосовно реклами дає І. Імшенецька [69, с. 8]. Поняття жанру, зазначає 

авторка, тісно пов’язане з текстом, тож визначення жанру можливе лише в 

межах тексту. Проте рекламні твори формуються не тільки вербальними 

засобами, а й невербальними, а найчастіше – поєднанням вербального і 

невербального: текст, логотип, музика, малюнок, фотографія тощо. Усі 

засоби рекламного твору спрямовані на формування іміджу об’єкта 

реклами, тому не можна розглядати окремо жанр вербального тексту без 

урахуванням невербальних засобів, які є неодмінним елементом 

рекламної комунікації. Ці елементи пов’язані між собою тематикою, 

стилем та композицією. Невербальні засоби можуть виконувати функції 

репліки, діалогу, фрази, тексту, виділення частини тексту, а не тільки бути 

сухою ілюстрацією. Вербальні та невербальні засоби реалізують 

рекламний імідж.  

У роботі «Реклама – палітра жанрів» автори зазначають: 

«функціональна специфіка рекламного жанрового "сімейства", його 

родова відмінність від подібних "сімейств" у галузі науки або художньої 

творчості – це установка на оперативну дієву реакцію реципієнтів, їх 

підведення до потрібного рекламі вчинку: покупки, голосування за 
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певного кандидата, вибору конкретного видовища або бажаного акта 

добродійності. Лідерство прагматичної установки в рекламній творчості 

веде до активного залучення до цього процесу жанрових форм, створених 

в пограничних областях діяльності. Найнаполегливіше до завдань 

рекламування залучаються жанри публіцистики» [130, с. 3]. На думку 

дослідників, жанрова визначеність у постановці конкретної творчої мети 

на практиці значно прояснює можливість її досягнення. Своєчасне 

визначення жанрового варіанту майбутнього твору вдосконалює ділове 

взаєморозуміння в ланцюгу «рекламодавець – рекламний агент – 

рекламіст», бо дозволяє їм спиратися на креативні резерви 

загальноприйнятих зразків. Істотна також класифікаційна роль цієї 

категорії. Рекламні твори класифікують за типом знакових засобів, за 

характером носіїв, за адресними сегментами аудиторії, за типом 

рекламованого об’єкта [130, с. 3]. 

Деякі дослідники, зокрема, О. Притчин, М. Пліський, розглядають 

рекламні жанри крізь призму форм, створених у журналістиці. Але багато 

хто із цим не погоджується і стверджує, що неправомірним є 

використання таких текстових форм, як замітка, інтерв’ю, репортаж, 

кореспонденція, замальовка, стаття, оскільки вони взяті рекламістами з 

іншої сфери діяльності – публіцистики [114]. 

Збіг жанрових елементів рекламного й журналістського текстів 

можливий при збігові їх інформаційної, експресивної функцій. Існує 

велика кількість жанроутворюючих ознак, що співпадають. Вони і 

створюють різні рівні рекламних та журналістських жанрів – від деякої 

схожості до практично повного збігу жанрових модифікацій. 

Журналістські жанри – це стійкі типи публікацій, об’єднані 

схожими змістовно-формальними ознаками; основними вважаються такі 

жанроутворюючі ознаки: 
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 предмет відображення; 

 цільова установка відображення; 

 метод відображення. 

Особливим жанровим критерієм у рекламі повинна бути специфіка 

аудиторії, оскільки, на відміну від журналістики, реклама завжди точно 

спрямована на цільову групу. 

Система жанрів реклами в газетах, незалежно від того, платні вони 

чи безкоштовні, відрізняється від системи рекламних жанрів у журналах. 

На першому місці за популярністю в журналах знаходяться художньо-

публіцистичні жанри: портретний нарис та історія з життя приватної 

особи. До жанрів непрямої друкованої реклами належать текстові 

матеріали, які за назвою співпадають із журналістськими жанрами, але 

мають свої відмінності. 

У небагатьох працях, де автори торкаються питань жанрової 

структури реклами, рекламні твори характеризуються за типом носіїв, за 

сегментами аудиторії, до яких звернена реклама, за видами об’єктів, що 

рекламуються. Під рекламним жанром розуміють тип твору в сукупності 

специфічних якостей його форми та змісту, видову модифікацію в 

певному типі мистецтва. 

Критеріями жанру друкованої реклами є об’єм твору, спосіб 

побудови образу або втілення ідеї, предмет відображення, його характер. 

Однією з ознак такого жанру може бути спосіб досягнення мети, а як 

критерії розглядають цілі рекламного повідомлення, характер 

рекламованого об’єкта, способи досягнення поставлених маркетингових 

завдань. 

Жанрові структури здатні значно розширити способи 

психологічного впливу реклами, виконуючи такі функції: 

1. Видільна функція. Жанр здатен виділити текст із низки інших 
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текстів за рахунок нестандартного підходу до подачі інформації. 

2. Розважальна функція. Інформація, втілена з несподіваним 

стилістичним рішенням, здатна розважити. 

3. Маскувальна функція. Використання жанру здатне замаскувати 

текст реклами під текст нерекламного, непропагандистського характеру, 

уводячи асоціативний ряд читача в бік, хоча б на короткий проміжок часу. 

Це дуже важливо, враховуючи неприйняття реклами та роздратування 

щодо неї в суспільстві. Якщо рекламний текст поданий у жанрі тесту, то 

спочатку любителі тестів (а їх більшість) за звичкою почнуть відповідати 

на питання тесту, і лише потім лише проясниться, що це рекламний текст. 

4. Додавальна функція. Використання жанру змінює змістову 

тональність реклами – вносить у текст додаткові конотативні аспекти – як 

інформаційного, так і оціночного характеру. Наприклад, жанр 

«консультація спеціаліста» вносить оцінку («серйозно») та інформацію 

(«науковий підхід до продукту»). 

Вибір жанрів рекламних повідомлень залежить від мети та завдань 

рекламодавця, а також, у силу різноманіття використовуваних 

виражальних та зображальних засобів, у друкованій рекламі на першому 

місці стоїть найбільш простий та найбільш поширений жанр – рекламне 

звернення. 

Особливості функціонування жанрів друкованої реклами 

обумовлені передусім типом видання, його цільовою спрямованістю, 

змістом, задачами, а також видовими характеристиками. Жанр завжди є 

органічним поєднанням змісту та форми, де пріоритет належить змістові, 

ідеї. У жанрі як певній концептуальній та композиційній структурі, 

відображаються явища дійсності, і при цьому виявляється авторська 

майстерність та ставлення автора до того, що він зображує. 

Реклама – це не лише інформація, це психологічне програмування 
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людей. Упроваджуючи у свідомість аудиторії певні цінності, реклама 

пропонує стиль життя, що ґрунтується на цих цінностях. Вона впливає на 

ставлення аудиторії до себе й до навколишнього світу. Вплив рекламної 

інформації виявляється в емоціях споживача, які втілюються в його 

поведінці. 

 

1.4 Проблема типологізування жанрів радіореклами 

Через те, що думки дослідників у розумінні поняття жанру 

різняться, виникають різни типології жанрів радіореклами.  

В. Смирнов зазначає, що на рекламу суттєво впливає не лише 

специфіка комунікаційного каналу, а й контекст програм, серед яких вона 

розташовується. Реклама на радіо створюється за загальними законами 

радіомистецтва, але особливості функціонування радіореклами 

накладають свій відбиток на специфіку жанрового втілення тексту, який 

звучатиме на радіо [147, с. 90]. 

Частотність появи тих чи інших жанрів визначається їхнім 

призначенням, мобільністю, типом радіостанції, їх форматом, 

фінансовими можливостями рекламодавців. В. Смирнов зазначає, що 

домінують у радіорекламі малоформатні жанри та їх різновиди 

[147, с. 91]. До таких жанрів дослідник відносить оголошення, короткий 

виступ у студії, репліку. 

Він наголошує на тому, що жанри радіореклами базуються на 

відомих жанрах радіожурналістики та їх особливостях. Але при цьому 

зазначає, що, разом із тим, є в радіорекламі і ті жанрові форми, які не 

використовуються в радіопубліцистиці. До них, наприклад, належить 

рекламне оголошення, котре нагадує хроніку в журналістських програмах 

новин, але має іншу тональну спрямованість [147, с. 91]. 

Коли говорять про жанри журналістики, то оперують поняттям 
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«система жанрів». Системні відношення між жанрами дуже важливі, вони 

складались протягом освоєння радіожурналістикою специфіки мовлення, 

становлення та взаємодії жанрів на різних етапах історичного розвитку. 

Як зазначає В. Смирнов, у теорії та практиці реклами ще не прийнято 

говорити про систему жанрів. Але всі ознаки такої єдності, які 

визначаються функціональними особливостями, існують. Ці системні 

ознаки важко зафіксувати, але їм не можна не приділяти уваги. 

Враховуючи ці обставини, дослідник пропонує поділяти жанри 

радіореклами на три групи: 

1. Інформаційні рекламні жанри. До цієї групи дослідник 

відносить рекламне оголошення, рекламне повідомлення, огляд преси, 

інтерв’ю та репортаж.  

Рекламне оголошення практично відповідає хронікальному 

радіоповідомленню і має давати відповіді на головні питання: хто, що, 

коли, де. На відміну від інформаційного повідомлення новинарних 

програм, оголошення використовує широкий спектр інтонацій, а також 

шум та музику. В. Смирнов відзначає, що рекламні оголошення мають у 

собі риси, які наближають їх до афіші, – але фактор часу, який є 

обов’язковим для радіоафіші, може не використовуватися в рекламному 

оголошенні. Інформаційна основа жанрів радіожурналістики пов’язана з 

фактами об’єктивної дійсності, факти для них первинні. У рекламних 

оголошеннях використовуються факти вторинні, вони не завжди пов’язані 

з подіями, або ж пов’язані з тими подіями, які не становлять суспільно-

політичної значущості (оголошення про концерти, гастролі, спортивні 

змагання) [147, с. 94–95]. 

У рекламному повідомленні, окрім необхідної інформації, 

з’являються подробиці. Рекламне оголошення має привернути увагу 

слухача, а повідомлення, окрім цього, повинне надати додаткову 
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інформацію про товар, послугу, подію [147, с. 96]. Розгорнуте 

радіоповідомлення взаємодіє з іншими жанрами (невеликими 

коментарем, інтерв’ю). Сюжетно таке повідомлення – монтаж двох 

фрагментів, які несуть різну інформацію: загальну та більш конкретну. 

Голоси спеціалістів, які доповнюють інформаційний текст ведучого, 

розраховані на посилення довіри аудиторії [147, с. 97]. 

Огляд преси. Функція такого огляду – привернути увагу до 

конкретного видання. Такі огляди бувають інформаційними та 

інформаційно-аналітичними. 

Інтерв’ю. Радіоінтерв’ю в рекламі орієнтоване на розкриття теми, 

яка пов’язана з якістю товару, послуги, роботою фірми, яка рекламується 

[147, с. 103]. Цей жанр використовують тоді, коли треба дати більш повну 

інформацію про товар. Зазвичай у такій рекламі не використовується 

музика, оскільки вона лише відволікає увагу слухачів. Усі акценти 

переносяться на вербальну інформацію [147, с. 105]. 

Репортаж у рекламі використовує сильні сторони цього жанру. Він 

намагається зімітувати документальність, актуальність, здатність 

створити звукову картину того, що відбувається. Рекламний репортаж сам 

створює подію. У таких рекламних текстах активно використовують 

шуми [147, с. 109]. 

2. Рекламні жанри з елементами аналізу. Це такі жанри, як 

коментар та огляд. У рекламі немає повноцінного коментарю та огляду, 

але є елементи цих жанрів, модифіковані умовами рекламних функцій 

[147, с. 109]. 

Коментар у рекламі повинен пояснити, розтлумачити 

запропоновану слухачу інформацію. Звідси специфічна тональність 

текстів цього жанру: спокійна, розрахована на переконання. У рекламних 

текстах коментарю передує базова інформація. Вона несе в собі головні 
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факти. Коментар їх розвиває, розглядає в сукупності з іншими фактами. 

Аналіз у рекламному коментарі будується на «зануренні» тексту в нові 

факти [147, с. 110]. 

Огляд як жанр трапляється в рекламній діяльності досить рідко. Це 

пов’язано з тим, що огляд являє собою об’ємний текст, а отже, він 

потребує значних фінансових вкладень. Він повинен відображати значний 

матеріал, об’ємний за темою. Огляд використовують рідко через 

«розтягнутість» рекламного матеріалу, відсутність концентрації, 

описовості, яка розчиняє головну рекламну інформацію в деталях. На 

перший план у цьому жанрі виступають факти, які показують переваги 

того, чому присвячений огляд: спектр нових товарів, діяльність 

підприємств тощо [147, с. 112]. 

3. Жанри з документально-художніми елементами. Цю групу 

становлять замальовка, радіоспот та рекламна пісня. Документально-

художні елементи в жанрах радіореклами проявляються варіативно. 

Елементи замальовки в рекламних текстах трапляються рідко, бо їх обсяг 

обмежує описову інформацію. Проте в рекламі туризму вони органічні та 

продуктивні [147, с. 114]. 

Рекламний радіоспот використовує переваги драматургічної 

організації твору. Створюється якась колізія, яка розкриває сутність 

рекламованого товару. Репліки повинні нести в собі їх акустичну 

реалізацію, вони мають бути розраховані на максимальну виразність 

[147, с. 118]. 

Рекламна пісня зазвичай невелика за обсягом, створює певний 

настрій. Зазвичай використовують два варіанти: 1) на відому мелодію 

пишуться слова, які рекламують товар; 2) пишеться і музика, і слова. 

Іноді рекламні пісні використовуються в поєднанні з дикторським 

текстом [147, с. 120]. 
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Також В. Смирнов зазначає, що жанри реклами зберігають і поділ 

журналістських жанрів за формою звучання: 

– монологічні; 

– діалогічні; 

– синтетичні (ті, в яких використовуються всі звукові виражальні 

засоби). 

На сьогодні в жанрах радіореклами переважають саме синтетичні 

різновиди [147, с. 93]. 

У роботі В. Ученової, С. Шомової, Т. Гринберга та К. Конанихіна 

«Реклама – палітра жанрів» автори виділяють переваги радіореклами – 

економічність та велика аудиторія, – а серед недоліків називають такі: 

важкість зафіксувати увагу слухача на конкретних рекламних 

радіооголошеннях, швидкоплинність, яка не дає можливості добре 

запам’ятати навіть ту інформацію, що цікавить споживача. Ці недоліки 

спричиняють частотність повторювання одного й того ж повідомлення 

[130, с. 33]. 

У цьому відношенні сучасна радіореклама виявляє генетичний 

зв’язок з історично найбільш давньою формою рекламування – усними 

зверненнями [130, с. 33]. Рекламна радіотворчість розгортається в межах 

семіотичних та технологічних засобів, які формують вторинну усну 

культуру. В основі цього явища лежить культура усного мовлення в його 

літературному варіанті. Специфіку мовленнєвої комунікації на радіо 

визначає принцип діалогічності. Автори радіореклами намагаються 

створити ілюзію розмови з кожним конкретним слухачем індивідуально. 

Звідси активне залучення до тексту прийомів, лексики та синтаксису 

побутового спілкування [130, с. 36]. 

Автори роботи «Реклама – палітра жанрів» не пов’язують жанри 

радіореклами із традиційною системою журналістських жанрів. Вони 



39 

 

виділяють більше жанрів, ніж В. Смирнов, але деякі з них співпадають: 

це коротке звернення, репліка, обмін репліками, розгорнуте 

радіоповідомлення, анонс, радіоафіша, радіоспот, консультація 

спеціаліста, рекламна пісня.  

Характеризуючи жанр короткого звернення, автори зазначають, що 

цей жанр має багато спільного з усною фольклорною рекламою на зразок 

«Яблука! Яблука!», але має більш вишукане музичне та звукове 

аранжування. За цим принципом здійснюється також самопрезентація 

радіоканалів [130, с. 37]. 

Усна побутова культура лежить і в основі такого жанру, як репліка. 

Вона генетично пов’язана з побутовим діалогом, який з комунікативної 

точки зору є не що інше, як обмін репліками. На думку авторів, жанр 

репліки є органічним для радіомовлення – у небагатьох словах він може 

передати багатий зміст [130, с. 39].  

Найбільш поширеним жанром радіореклами автори називають 

розгорнуте радіоповідомлення. Він мало чим відрізняється від свого 

друкованого відповідника. Зазвичай текст такого жанру складається з 

увідного рядка, повідомлення про власне предмет рекламування та 

сформованої певним чином системи доказів. Заключні блоки – це 

реквізити та слоган [130, с. 41]. 

Жанри радіоафіші та анонсу мають генетичних родичів: афіша – в 

писемній та усній рекламі Античності й Середньовіччя, анонс – в усних 

закликах скоморохів та мандрівних театральних труп. 

Радіокомунікативний варіант афіші майже нічим не відрізняється від 

структури друкованого відповідника. Мета в анонса та афіші спільна: 

зацікавити майбутньою подією, – але принципи побудови текстів є 

різними. Афіша відрізняється деталізацією тієї інформації, про яку 

повідомляє. Анонс привертає увагу найбільш цікавими фрагментами 
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майбутньої події, гучними іменами учасників; у цьому жанрі часто 

виконується самореклама радіостанцій.  

На думку дослідників, категорія діалогічності, яка характеризує 

одну з найважливіших особливостей радіомовлення, найбільш повно 

реалізує себе в таких жанрах, як обмін репліками, радіоспот та 

консультації спеціаліста. В обміні репліками починає діяти принцип 

полярності, зіткнення орієнтацій співрозмовників. Радіоспот – це 

драматична мініатюра. Автори зазначають, що саме в цьому жанрі 

можуть бути реалізовані всі переваги радіокомунікації. Таким текстам 

притаманне розмовне мовлення, органічність музичного та шумового 

фону. Драматургія жанру консультацій спеціаліста, на відміну від 

радіоспота, одноманітна. Зазвичай рекламний текст такого жанру 

починається запитанням журналіста до представника зацікавленої фірми 

чи компанії про переваги її продукції, потім іде розгорнута відповідь про 

ці переваги [130, с. 43]. 

Останній жанр, який розглядають В. Ученова, С. Шомова, 

Т. Гринберг та К. Конанихін, це рекламна пісня. Характеризуючи цей 

жанр, вони зазначають, що його емоційні резерви сьогодні 

недооцінюються. Автори припускають, що це може бути пов’язано з тим, 

що солідних рекламодавців відлякує легковажність, розважальність, яка 

притаманна жанру рекламної пісні [130, с. 45]. 

Отже, ми побачили два різні підходи до створення типології жанрів 

радіореклами. Типологія В. Смирнова ґрунтується на системі 

журналістських жанрів. Типологія авторів роботи «Реклама – палітра 

жанрів» не пов’язана з жанрами журналістики. В. Ученова, С. Шомова, 

Т. Гринберг та К. Конанихін зазначають, що неправомірно такі текстові 

форми, як замітка, інтерв’ю, репортаж, кореспонденція, замальовка, 

стаття ототожнювати з рекламною діяльністю. Ці тексти можуть 
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виконувати рекламні функції, але вони лише запозичуються рекламістами 

з іншої сфери діяльності – публіцистики [130, с. 3]. Але ці типології 

створені не на сучасному українському матеріалі, тому спробуємо 

розробити свою типологію, спираючись на рекламний матеріал саме 

українських радіостанцій.  

Специфіка українських FM-станцій полягає в тому, що на радіо 

цього типу майже немає журналістських матеріалів, за винятком випусків 

новин. На нашу думку, реклама на українських радіостанціях майже не 

зазнає впливу журналістики, не створюється на її основі. Тому жанри 

української радіореклами некоректно поділяти відповідно до системи 

журналістських жанрів. На відміну від, наприклад, російських 

радіоканалів, де чималою популярністю користуються традиційні 

радіостанції з журналістськими матеріалами, і відповідно, радіорекламні 

тексти зазнають чималого впливу журналістики. 

 

Висновки до розділу 

Проаналізувавши праці, дотичні до вивчення жанрових 

особливостей комерційних повідомлень, можемо зробити висновок, що 

історія дослідження цього питання вітчизняними вченими порівняно 

нетривала – активний інтерес учених до цього питання виник уже після 

проголошення незалежності України. Реклама стає у цей час об’єктом 

вивчення на стику різних дисциплін: у якості явища масової комунікації, 

інструменту маркетингу тощо; чимало досліджень присвячено мові 

рекламного тексту. Українська радіореклама досі лишається 

маловивченою: говорити про систему спеціалізованих досліджень не 

доводиться.  

Підґрунтя нашої роботи складатимуть наукові джерела декількох 

типів: розвідки на межі культурології та комунікативістики (автори – 
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В. Березин, Н. Больц, Л. Землянова та ін.), що допомагають 

схарактеризувати аудіорекламу як соціокомунікаційне явище; 

дослідження з історії реклами, звідки, зокрема, будемо брати для аналізу 

приклади давніх комерційних аудіоповідомлень; праці, присвячені 

проблемі виокремлення жанрів у різних видах духовно-практичної 

діяльності (літературознавстві, журналістиці, рекламознавстві). 

При формуванні та характеристиці власної типології жанрів на 

українському радіорекламному матеріалі братимемо до уваги існування 

двох різних підходів. Типологія В. Смирнова ґрунтується на системі 

журналістських жанрів. Типологія авторів роботи «Реклама – палітра 

жанрів» не пов’язана з жанрами журналістики – В. Ученова, С. Шомова, 

Т. Гринберг та К. Конанихін зазначають, що неправомірно такі текстові 

форми, як замітка, інтерв’ю, репортаж, кореспонденція, замальовка, 

стаття ототожнювати з рекламною діяльністю.  

Окрім того, наразі немає спроб розробити чітку систему критеріїв 

жанроподілу радіореклами, що значною мірою і спричиняє розбіжності та 

різночитання в цій галузі науково-практичних пошуків. 

Тож вдамося до розробки відповідних критеріїв жанроподілу і 

типологізації сучасних жанрів, з урахуванням кількаетапного розвитку 

вітчизняної радіорекламної галузі, що дасть змогу визначити основні 

тенденції та перспективи розвитку української радіореклами. 
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ Й РОЗВИТКУ АУДІОРЕКЛАМИ 

В УКРАЇНІ: ПЕРІОДИ Й ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Зароджена ще за часів Античності, реклама наразі набула статусу 

одного зі значущих компонентів масової культури: комерційні тексти не 

лише повідомляють про нові товари та ціни на них, але й формують 

моделі поведінки, стилю життя, способи проведення дозвілля. Під час 

рекламування нового бренду компанії можуть нав’язувати цільовій 

аудиторії нові цінності, маніпулюючи потребами та формуючи пріоритети 

споживача. Потужним впливом реклами на масову свідомість 

пояснюється інтерес науковців до цього явища – реклама стає об’єктом 

досліджень філологів, політологів, соціологів, фахівців із соціальних 

комунікацій, культурологів тощо.  

Проте історія української радіореклами досі залишається 

малодослідженою – нових розвідок щодо неї порівняно небагато. 

Вивчення традицій створення аудіорекламного тексту є важливим, адже 

наразі рекламотворці пророкують чималу популярність саме 

радіорекламі, пояснюючи це розвитком автомобільного виробництва та 

зростаючою кількістю водіїв, котрі лишаються її головною аудиторією. 

Тому матимемо за мету проаналізувати етапи розвитку української 

радіореклами на матеріалі комерційних повідомлень.  

Підґрунтя нашої роботи склали наукові джерела двох типів: 

розвідки на межі культурології та комунікативістики (автори – В. Березин, 

Н. Больц, Л. Землянова та інші), котрі допомагають схарактеризувати 

аудіорекламу як специфічне соціокомунікаційне явище [28; 32; 62–64], 

та розвідки з історії реклами (автори – Є. Ромат, Т. Стар’єв та інші), 

з яких, зокрема, братимемо зразки давніх аудіорекламних текстів 
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[70; 135; 151; 152].  

Розвиток жанрової системи української комерційної аудіореклами 

можна поділити на такі етапи:  

– усні форми рекламування до виникнення радіо; 

– радіореклама в Радянському Союзі (20-ті – початок 90-х рр. 

ХХ століття); 

– радіорекламні повідомлення 90-х років XX ст.; 

– сучасна реклама на радіо – комерційні повідомлення, створені за 

перше десятиріччя XXI ст.  

 

2.1 Історія вітчизняної аудіореклами:  

зародження і становлення до появи радіо 

Усна форма рекламування товарів, до якої належить сучасна 

радіореклама, почала функціонувати ще до появи радіо – за часів 

Античності, в Середньовіччі вона поширювалася та набувала 

популярності. Це доводить «Реєстр ремесел і торгівлі міста Парижа», де 

передбачалося, як повинні працювати глашатаї – спеціальні люди, які 

мали виголошувати рекламні оголошення та залучати покупців. В Англії 

глашатаї також використовувалися. В англійському статуті 1368 р. було 

зазначено: «Якщо комусь потрібно продати що-небудь, він повинен 

повідомити про це глашатая, який затверджується графським 

намісником» [135, c. 90]. Таким чином закріплювалося, що вигукувати 

оголошення можуть лише окремі особи, які спеціально призначалися на 

цю посаду. 

Традиції українського рекламотворення, зазначають дослідники, 

сягають часів Київської Русі – це стверджують Ф. Елькенова, Є. Ромат. 

За багато років українська реклама сформувала власні традиції, власну 

стилістику, що розширювалася та змінювалася відповідно до запитів часу. 
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На початку Середньовіччя, на думку вчених, основним замовником та 

розповсюджувачем реклами на українських землях була церква. У ті часи 

своєрідну рекламну роль по відношенню до християн виконували 

проповідники; їх часто орієнтували на це вищі церковні діячі, 

споряджаючи відповідними благословеннями [135]. Якщо ж говорити про 

комерційну рекламу, то на початку Середньовіччя вона була не надто 

розвинена й майже не виходила за межі голосових оголошень на 

ярмарках. На думку дослідників, причина цього – мала кількість 

тодішньої людності та густоти населення; більшість проживала в селах і 

через більшу поширеність особистого спілкування не було потреби 

поширення, наприклад, зображальної реклами: спілкування між 

сусідами цілком покривало потребу у відомостях про те, що, де й у кого 

купити [135].  

Починаючи з Х століття розвиток рекламної справи в Київській Русі 

набирає активніших обертів: купці використовують послуги професійних 

глашатаїв-закликальників, яких наймали за певну платню. Часто робота 

не обмежувалася лише оголошеннями рекламних повідомлень – 

потенційних покупців буквально затягували подивитися на товар. Таке 

залучення активно практикувалося аж до початку XX сторіччя.  

Якщо в Західній Європі (Рим, Париж, Лондон) вуличні вигуки 

глашатаїв було записано та видано у відповідних збірниках, то про 

наявність відповідних збірників на території сучасної України, а тим 

більше про існування професії глашатаїв, не відомо нічого. Вигуками на 

ярмарках займалися самі купці, котрі намагалися продати власний 

товар [152].  

Завдяки розвитку ярмаркової торгівлі у період між ХV та 

XVIII  століттями Україна за різноманітністю рекламних засобів 

наближається до загальноєвропейського рівня, проте інтенсивність 
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рекламних послуг ще відставала. До основних причин цього слід 

віднести невпорядкованість торгівлі в містах, початок формування 

загальнонаціонального ринку, відсутність системи міжрегіональної 

співпраці та інформування. Вагому роль у інституалізації відіграло 

Магдебурзьке право, яке одержали Київ, Львів, Луцьк, Житомир, Вінниця, 

Чернігів, Переяслав та інші міста. Його запровадження сприяло 

відродженню торгівлі і створенню ремісничих цехів.  

Розвиток реклами в сучасному її розумінні, як форми 

інформаційного впливу на споживача з метою формування мотивів 

купівлі товарів, припадає на XIX ст. – період активного формування 

періодики та розвитку промисловості. У той час рекламні оголошення 

друкувались у таких виданнях, як «Харьковский еженедельник» (1812), 

«Харьковские известия» (1817–1823), «Украинский вестник» (1816) та 

інші. Повідомлення друкувалися здебільшого російською мовою.  

У 1824 р. при Харківському університеті виходив «Український 

журнал», прикметний тим, що в цьому часописі окремий розділ був 

відведений для рекламних оголошень. На повідомлення рекламного 

характеру видавець встановив такі розцінки: текст до 5 рядків – 1 крб.,   

5–10 рядків – 2 крб., від 10 до 15 рядків – 3 крб. Значну частину 

оголошень займала інформація про книжкові новинки та продаж 

нерухомості. У 1820 році в Одесі вийшла перша торгова газета 

французькою мовою «Messajer de la Rusi» («Торгівля Русі»). Також велика 

кількість рекламних повідомлень з’являються в іншій одеській газеті 

«Одесский вестник» (1927). У Києві в 1835–1838 рр. та 1850–1857 рр. 

видаються «Киевские объявления» по 15–20 номерів на рік. Причиною 

виходу цього видання були Київські контрактові ярмарки. У 1905 році в 

Лубнах з’являється «Хлібороб» – газета, яка теж розміщувала велику 

кількість рекламних оголошень. З другої половини XIX століття в Україні 
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активно видаються спеціалізовані рекламні видання. Серед них: «Газета 

киевских достопримечательных видов и древностей» (1857), «Киевский 

листок объявлений» (1872–1881), «Киевская биржа» (1897–1916), 

«Выставочный листок» (1897), «Газета объявлений киевских торговых и 

промышленных фирм» (1898–1900), «Весь Київ» (1889), «Киевская 

торговая газета» (1906), «Киевский вестник объявлений и справок» 

(1909), «Всемирный деловой посредник» (1911–1914), «Коммерческая 

газета» (1912) [149].  

Головною рекламною «площиною» для усних комерційних 

повідомлень були ярмарки. На внутрішньому ринку тим часом 

зберігалися традиційні форми періодичної торгівлі: базари, торги та 

ярмарки, зростало значення постійної торгівлі, розвивалася біржова 

діяльність. Розвиток торгівлі відбувався екстенсивно. Її обсяги в 

Російській імперії в середині XIX ст. переважали над обсягами 

зовнішньої торгівлі втричі [152]. 

У Східній Україні ярмаркова торгівля зростала здебільшого за 

рахунок містечкових і сільських ярмарків. У першій половині XIX ст. їх 

налічувалося понад 2 тис, оборот ярмаркової торгівлі становив 6–7 % від 

загального товарообігу [152]. 

Розвиток торгівлі визначався такими чинниками, як піднесення 

промислового та сільськогосподарського виробництва, його товарності, 

зростання чисельності найманих робітників і загальної чисельності 

міського населення. 

На ярмарках рекламними носіями були глашатаї, рознощики, 

закликачі. Вони не тільки інформували, але й розважали публіку на 

ярмарках. Серед торговців існувала серйозна конкуренція – продавці того 

чи іншого товару були змушені стояти в одному ряді, тож для них було 

необхідністю в будь-який спосіб привернути увагу покупців саме до свого 
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товару. Прості оголошення-викрики на кшталт «Яблука! Яблука!» в 

ярмарковому галасі могли легко потонути, тому продавці часто 

рекламували свій товар у віршованій формі:  

Оладьи, оладушки!  

Для деда, для бабушки.  

Для малых ребяток, На гривну десяток.  

Кушайте, питайтесь! В тоску не ударяйтесь! [152]. 

Такі усні повідомлення, які активно просували товари ще до появи 

радіо, відрізнялися простотою, особливим гумором. Торговець нерідко 

жартував над споживачем і над самим собою, створюючи радісну, 

позитивну атмосферу навколо продажу, тим самим стимулюючи 

споживача до здійснення покупки. Викрики рекламного характеру можна 

було почути не лише від продавців, а й від ярмаркових закликачів, які 

запрошували відвідати атракціони – балагани:  

Честные господа, Пожалуйте сюда!  

Здесь вы увидите Вещи невиданные,  

Услышите речи Неслыханные,  

Чудо-чудное, Диво-дивное – Заморские комедии!  

Скорее, скорее – Почти все места заняты [135, с. 114].  

Такі зазивні повідомлення також відрізнялися гумором та 

грубуватістю. Для того ж, щоб стати глашатаєм, потрібні були певні 

якості; велике значення мали окремі елементи процесу рекламування – 

закликачі повинні були мати особливий «рекламний» голос, сильний, 

темброво забарвлений та виразний [135, с. 114–115].  

Тодішнім комерційним текстам було притаманне нарощування 

експресивних оболонок навколо інформаційного ядра, посиленню 

експресії слугували мелодійний супровід викриків (використовування 

рогу, дзвоника тощо), їх ритмічна організованість, набір аргументів – усе 
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це закликало купити товар. Окремими елементами текстів були 

різноманітні клятви, посилання на свідків і т. п. на зразок «нехай мене 

грім поб’є, якщо я брешу».  

Рекламні повідомлення, які використовували глашатаї, 

представляли собою короткий оперативний текст – чіткий, ясний і 

дохідливий. Це інформаційне ядро не залишалося нейтрально озвученим: 

«Воно неминуче огортається "хмарою" емоційних і сугестивних проявів. 

Вони втілюються в інтонаціях глашатая, його міміці, акценті на тій чи 

іншій фразі повідомлення, в нехай і не санкціонованих, але спонтанно 

виникаючих час від часу коментарях» [152]. Тобто чим артистичнішим 

був глашатай, тим швидше його повідомлення досягало слуху 

співгромадян і опановувало їх увагою. 

Остап Вишня у гуморесці «Ярмарок» наводить такі приклади 

рекламних текстів, які виголошували самі торговці: 

Тор-р-р-гуємо! Он на голоблі свитка кричить: – Ось де ми! Он 

підситок закликає своїх до себе: – Сюди йдіть! Он колесо спицею за 

сторч поставлене дишло зачепилось: – Ми тутечки! 

І раптом лясь біля вашого вуха: – Дранки! Баби, дранки! Ось дранки 

приймаються, за дранки гроші виймаються! Ось дранки! Баби, дранки! 

– Квасу! Холодного, душистого, солодкого, солодкого! Квасу! – Руб 

поставиш, два візьмеш! Налітай! Налітай!  

– Красная виграйоть, чорная програйоть [135, с. 123]. 

Схожий приклад рекламного оголошення бачимо й у творах 

Г. Квітки-Основ’яненка: «Гречишники гарячії!» [135, с. 234]. 

Наведені приклади вирізняються лексичною простотою, зрозумілою 

та близькою потенційному покупцю, адже використовується розмовна 

лексика. Вони короткі та не перевантажені інформацією – здебільшого 

складаються з одного речення, в якому рекламодавець (продавець) 
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повідомляє про свій товар. Головним переконуючим елементом у цих 

текстах виступає невербальна складова: голос та інтонації – від того, 

наскільки гучно та виразно продавець виголошуватиме рекламне 

оголошення, залежала кількість потенційних покупців, які звернуть на 

нього увагу.  

Окрім таких примітивних повідомлень в одне речення, зустрічаємо 

серед давніх рекламних текстів і креативні римовані форми: 

Ось вам сани-самокати, 

Оздоблені, багаті, 

Оздоблені, роззолочені, 

Так сап'яном облямовані! 

Або: 

Пішло, поїхало, 

Ходом, бродом. 

У трускі, в скачки, 

Навздогін, наввипередки! 

А хто встиг, 

Перший сорт підчепив! [152]. 

Художня цінність цих текстів невелика, це примітивні римовані 

рядки без претензії на літературну значущість. Головне їх завдання – 

привернути увагу: в ярмарковому гулі, весело, іноді навіть розпівно 

виголошені рекламні вірші вирізнялися від одноманітних оголошень, 

складених з одного речення, приклади яких ми наводили вище, а отже 

мали більше шансів виконати головне завдання рекламного тексту – 

залучити споживача.  

Розглянувши приклади давніх усних рекламних повідомлень, 

можемо зробити висновок, що на початку свого розвитку продукти 

рекламотворення не вирізнялися креативністю. Згідно тих прикладів, які 
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дійшли до наших часів, можемо поділити тодішні комерційні тексти на 

дві основні категорії: короткі повідомлення-вигуки та довші за обсягом 

римовані тексти.  

До першої категорії відносимо оголошення, які складалися з одного 

речення, або навіть одного, повтореного декілька разів слова. Функцію 

привертання уваги та залучення потенційних клієнтів у таких 

оголошеннях виконувала невербальна частина: інтонація, гучність та 

виразність вимови.  

До другої категорії належать римовані повідомлення. Можемо 

припустити, що вони краще виконували свою функцію – римований текст 

краще запам’ятовується, крім того, такі повідомлення вирізнялися серед 

низки коротких оголошень.  

 

2.2 Аудіореклама в Україні в період 20-х – початку 90-х років 

XX століття 

Наприкінці XIX ст. було винайдено радіо, а за двадцять років 

з’явилися перші радіорекламні повідомлення у США. Особливою 

популярністю вони почали користувалися в економічно розвинених 

країнах, де привертали увагу мільйонів слухачів. Основним типом 

радіореклами того часу була спонсорська реклама. У 30-ті роки особливу 

популярність здобули радіосеріали – так звані «мильні опери», які 

отримали таку назву завдяки їхнім першим спонсорам – виробникам 

миючих засобів. Зазвичай для просування свого товару в такий спосіб 

рекламодавці обирали жанр інформаційного повідомлення, рекламні 

оголошення зачитувалися дикторами в прямому ефірі – вважалося, що 

пряма мова відомої людини викликає довіру.  

Зачитування реклами в прямому радіоефірі було характерне і для 

Радянського Союзу. У радянські часи реклама виконувала ідеологічні 
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функції і втратила своє первісне значення. Велика увага приділялася 

рекламному оформленню вітрин, ярмарків, виставок, магазинів, 

пакуванню товарів. Починаючи з 1917 року, реклама стає одним із засобів 

просування політичних ідей – радянська влада оголосила публікацію та 

розповсюдження реклами правом та завданням місцевих рад. Платне 

розміщення оголошень у вигляді звітів, рекламних статей, або в інших 

замаскованих формах тягне за собою покарання. Повернення комерційної 

реклами відбулося за часів нової економічної політики радянської влади, 

оскільки держава допустила можливість існування приватної власності. 

Почали виникати різнотипні приватні підприємства, що конкурували з 

державними, і, як результат, – конкуренція, яка не може обходитися без 

реклами.  

Відразу ж після закінчення громадянської війни в країні почалася 

масова радіофікація. Радіореклама в Україні бере початок від 1927 року – 

часу введення в дію централізованого радіомовлення в Україні. На 

телебаченні перші рекламні повідомлення з’являються у 1987 році. 

Реклама у пресі відходить на другий план. З середини XX ст. виходять у 

світ підручники з рекламної діяльності, яку вводять в університетські 

програми як навчальну дисципліну. Статті стосовно реклами регулярно 

друкуються у таких виданнях, як «Реклама» і «Советская торговля». У 

роки Другої Світової війни реклама знову отримує військово-

мобілізаційну спрямованість. У 60–70-х роках відкриваються рекламні 

організації: «Торгреклама», «Українське рекламне агентство», 

«Побутреклама», «Коопреклама» [151].  

Після війни і аж до другої половини 80-х років реклама була 

справою виключно держави в особі її органів та підприємств. При цьому 

реклама мала як соціально-політичний, так і комерційних характер, 

однак, зазначають дослідники, мала досить сумнівне значення як засіб 
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просування товарів та підвищення до них інтересу з боку споживачів, 

адже конкуренції на ринку як такої не було, і в населення не було 

особливого вибору при придбанні товарів [135].  

Кардинальні зрушення у сфері реклами та рекламної діяльності на 

території Радянського Союзу, а відповідно, й України, відбулися у другій 

половині вісімдесятих років, коли було розпочато так звану «перебудову». 

Лібералізація економіки та повернення до неї приватного сектору 

значним чином сприяли розвитку справжньої комерційної діяльності, 

адже тепер у державних виробників з’явилися конкуренти. Активна і 

регулярна поява великої кількості рекламних видань в Україні 

починається з 80-х рр. XX ст. [151].  

У СРСР завдання реклами вбачали в тому, щоб «дати людям точну 

інформацію про товари, що продаються, допомогти їм сформулювати нові 

потреби, розвинути уподобання та запити, стимулювати продаж нових 

видів товару та роз’яснити способи їх використання споживачу» [69]. 

Водночас у «Великій Радянській енциклопедії» рекламу визначали як 

«засіб одурачування покупців та нав’язування їм часто некорисних 

товарів сумнівної якості» [Цит. за: 151]. 

Проте, незважаючи на формування такої упередженої думки 

стосовно комерційних повідомлень, реклама в СРСР була, і чимало 

досліджень присвячено аналізу друкованої (плакатної) реклами. У країні 

створювалася радянська міфологія, де був герой – будівельник 

комуністичного майбутнього. Це молодий, невибагливий, небагатий, але 

сильний і впевнений чоловік, молодий робітник, або міцна селянка, 

працівниця, або сивочолий старий загартований робочий. Тексти 

радянської реклами мали пропагандистські гасла, заклики, накази до дій 

(«Покапайте лотерею Острадиохима», «Летайте самолетами 

"Аэрофлота"!»), демонстрацію зразків поведінки («Кто куда, а я в 



54 

 

Сберкассу») [151].  

Серед особливостей радянських комерційних повідомлень 

дослідники виділяють наступні:  

- рекламувалися здебільшого категорії товарів; 

- слогани не вирізнялися різноманітністю; 

- часто використовувалися імперативи наказового способу дієслова: 

купуйте, використовуйте, споживайте; 

- часто використовується лексема «найкращий»; 

- реклама була підконтрольна державним інститутам, а тексти були 

примітивними. 

Головними функціями, які виконувала на той час реклама у 

суспільстві, були: введення на споживчий ринок продукції радянської 

промисловості, пропаганда матеріальних цінностей, вироблених на 

радянських підприємствах, а також пропаганда самої соціально-

економічної системи, формування нового типу громадянина – містянина, 

формування міського візуального середовища [151].  

Рекламу дослідники визначають як важливий системний фактор 

радянської культури, відносячи до її специфічних рис науково-

популярний характер, апеляцію здебільшого до розуму, а не до почуттів. 

Радянська реклама транслювала такі цінності, як новизна та сучасність, 

наука та освіта, здоров’я, раціонально організований побут, споживання 

та комфорт. Центральним рекламним персонажем за радянських часів 

визначають людину, яка займалася кваліфікованою працею. Радянська 

реклама виконувала пропагандистську функцію, розповідаючи про 

переваги соціалістичної системи, та формування нового типу масової 

людини-містянина. Реклама активно впроваджувала притаманні міській 

культурі форми проведення дозвілля та споживацькі звички. Окрім 

вищезазначених функцій реклама у радянському суспільстві формувала 
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пласт системи цінностей [151].  

Ці риси певною мірою притаманні й радіорекламі. За радянських 

часів популярними були рекламні оголошення: «Удобная в эксплуатации 

малогабаританя печь «Электороника» облегчит приготовление пищи, 

сэкономит Ваше время и силы. Печь «Электроника» – мечта хозяйки, 

которая в Вашей кухне может стать реальностью!» [151] – це 

класичний приклад радянського рекламного рекламного радіоролика, 

коли текст нагадує друковану рекламу, а до та після дикторського тексту 

лунають довгі музичні фрагменти.  

За свідченням дослідників, систематичне проведення рекламних 

передач в СРСР почалося після 1960 р. У наведеному прикладі 

перераховуються переваги товару, лунає заклик скористатися ним. 

Окремо слід розглянути останнє речення – слоган тут вирізняється 

відсутністю прямого спонукання до дії, декларує цінність товару, його 

можливість через функціональні переваги втілити в життя омріяний 

комфорт. 

За часів СРСР популярністю на радіо користувалися драматичні 

програми, радіовистави, створювалися й аналогічні рекламні 

повідомлення в жанрі радіосценки – мініатюри, котра відтворює якусь 

життєву ситуацію. Така сценка будується за законами драматичних 

творів: є зав’язка, кульмінація та розв’язка, діалоги мають бути 

виразними, відображати розвиток дії:  

– Странный у Вас носовой платок.  

– Что вы говорите?  

– Весь в узелках.  

– А, это… Это узелки на память. – Вот смотрите: этот чтобы 

не забыть зайти в сберкассу и оплатить коммунальные услуги, другой за 

детский сад, вот этот вот…  
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– Не продолжайте, я все поняла. Узелки на память.  

– Да!  

– Да это же 19 век! Пора уже отказаться от привычек прошлого. 

Тем более сейчас, когда сберегательная касса взяла на себя часть наших 

забот. Достаточно лишь дать ей поручение на перечисление 

безналичным путем ваших платежей, и Вам не нужно ежемесячно 

посещать сберегательную кассу для оплаты квартиры, коммунальных и 

других услуг. Безналичные расчеты по платежам по поручению 

вкладчиков производятся всеми сберегательными кассами. Пользуйтесь 

безналичными расчетами через сберегательные кассы! Они экономят 

Ваше личное время! [151]. 

Цей рекламний текст лунає півтори хвилини, весь час, окрім 

тривання діалогів (розмови між чоловіком та жінкою), на початку та в 

кінці повідомлення лунає жвава музика, яка має задавати позитивний 

настрій повідомленню. Слід відзначити гарну дикцію та виразне 

вимовляння тексту, що робить повідомлення якіснішим та викликає 

довіру споживача, – з приймача він чує розмову звичайних людей. В 

цьому випадку у слогані використовується наказовий спосіб дієслова – 

«користуйтеся», що є типовим явищем для радянської реклами того часу: 

«Пейте "Советское шампанское"!», «Летайте самолетами "Аэрофлота"!», 

«Храните деньги в сберегательных кассах».  

Тексти радянської реклами, як зазначають дослідники, не 

вирізнялися різноманіттям та креативністю, реклама була досить простою 

і часто нагадувала агітаційні заклики [151].  

Приклади радіореклами, які ми розглянули вище, від сучасних 

зразків відрізняються примітивними з точки зору креативності текстами 

та одноманітними формами (оголошення), далі ж ми проаналізуємо 

рекламні повідомлення, які належать до великих жанрових форм.  
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«Уважаемые радиослушатели! Если вы решили вступить в 

жилищно-строительный кооператив, приобрести современную мебель, 

поехать на курорт или отправиться в путешествие, к вашим услугам – 

сберегательные кассы. В сберкассах вы можете надежно хранить свои 

сбережения. Чтобы стать вкладчиком, достаточно сделать первый 

взнос – не менее пяти рублей. Последующие взносы можно делать в 

любой сумме. Причем, вам совсем не обязательно вносить на сберкнижку 

наличные деньги. То есть затрачивать время на посещение 

сберегательной кассы. Пополнять денежные вклады вы можете 

безналичным путем. Для этого следует подать в бухгалтерию по месту 

работы заявление о ежемесячном перечислении той или иной суммы из 

ваших денежных доходов во вклад сберегательной кассе. Перечислить вы 

можете не только заработную плату, ее часть, но и гонорары, 

временное вознаграждение, пенсию, средства, полученные от продажи 

сельхозпродукции государству, страховые суммы и другие виды доходов. 

Уважаемые радиослушатели! Пользуйтесь безналичной формой 

пополнения вкладов! Это удобно и экономит ваше личное время».  

Це радіорекламне оголошення лунає протягом двох хвилин. 

Текстова частина займає приблизно дві третини, решта – це музичні 

вставки. З них починається і ними закінчується оголошення, у середині 

тексту вони розбивають повідомлення на тематичні блоки, своєрідні 

підпункти. Говорити про образність та креативність при аналізі цього 

повідомлення не доводиться – текст написано сухою канцелярською 

мовою, по суті, це порядок зберігання вкладів, зачитаний дикторами на 

тлі спокійної музики. Такий довгий та обтяжений подробицями текст 

важко сприймається на слух.  

Наступний приклад ще довший – він також стосується банківської 

системи СРСР:  
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«Сберегательныйбанк СССР, помимо традиционных, предлагает и 

целый ряд услуг, которые наверняка заинтересуют население. Прежде 

всего, это чековая книжка. Она черезвычайно удобна для расчетов за 

промышленные товары и бытовые услуги. Получить чековую книжку 

может любой вкладчик, на сумму в пределах остатка вклада до 

востребования. Срок действия книжки – два года. Владелец выписывает 

чеки на любую сумму в пределах остатка по книжке. Чеки принимаются 

к оплате всеми учреждениями промышленной торговли и бытового 

обслуживания. По чековой книжке можно получать и наличные деньги в 

учреждениях сберегательного банка.  

Сберегательный банк предлагает новый вид ценных бумаг – 

сертификаты на предъявителя. При соблюдении 10 летнего срока 

хранения к сертификатам выплачивается 4 процента годовых. Это 

почти десятилетняя прибавка к стоимости сертификата.  

Среди новых видов вкладов банка – вклады на детей в возрасте до 

16 лет. Частичные выплаты с этого вклада не выплачиваются. 

Вкладчику, достигшему 16 лет и более, доход выплачивается из расчёта 

4 процента готовых. Работники Сберегательного банка надеются, что 

вкладчики, пользующееся новыми услугами, останутся довольными».  

Повідомлення, яке розповідає про нові пропозиції банку, можна 

розбити на три окремих оголошення – про переваги та зручність чекової 

книжки, про особливості сертифікатів на пред’явника та про внески на 

дітей. Об’єднання трьох різних послуг в одному рекламному 

повідомленні перевантажує його інформаційно, розпорошує увагу 

слухача, а отже, зменшує ефективність повідомлення.  

У літературі нам не вдалося знайти визначення жанру для таких 

текстів. З огляду на їх розмір та структуру пропонуємо називати цей жанр 

розлогим оголошенням. Під час дослідження ми користуємося 
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визначенням, що жанр – це змістовно-формальна єдність.  

За змістом наведені приклади практично не відрізняються від 

оголошень друкованої реклами, але хронометраж таких повідомлень 

(понад дві хвилини) суттєво вирізняє їх від зразків жанру 

радіорекламного оголошення.  

Розглянувши приклади радянських рекламних повідомлень, можемо 

зробити висновок, що вони не вирізнялися образністю та креативністю. 

Найпопулярнішими жанрами були радіосценки та рекламні оголошення. 

Тексти реклами вирізнялися гарною вимовою – їх виголошували 

професійні диктори. Для привернення уваги слухача, створення настрою, 

відповідного рекламованому об’єкту, у якості тла використовувалися 

музичні фрагменти. Особливістю тогочасної реклами були комерційні 

повідомлення великого хронометражу – вони займали дві та більше 

хвилини ефірного часу, об’єднуючи в одному декілька оголошень.  

 

2.3 Радіореклама в незалежній Україні 

У 1991 році Україна стає незалежною державою, і криза 

вітчизняних виробників на початку останнього десятиліття ХХ сторіччя 

та гостра потреба населення у товарах призвели до того, що на ринки 

пострадянськихкраїн хлинули іноземні товари, а отже, виникла потреба 

просувати їх рекламними засобами.  

Тож реклама в незалежній Україні стає якісно іншою, порівняно з 

попередніми періодами. В 90-ті роки ХХ століття була сформована 

рекламна справа як самостійна галузь, а перші радіорекламні 

повідомлення почали лунати на FM-станції «Європа плюс». Згодом 

станції цього формату стануть головними каналами розповсюдження 

радіореклами.  

Відтоді українська рекламна галузь пройшла декілька етапів свого 
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розвитку – від зародження власне українського рекламотворення та 

рекламознавства  до становлення відносно розвиненої галузі та її 

дослідження.  

За роки незалежної України система радіорекламних жанрів стає 

розгалуженішою, зараз в ефірі популярними є такі жанри радіореклами, 

як радіосценка, рекламний вірш, рекламна пісня, рекламне оголошення, 

рекламне звернення. Радіосценка належить до великих жанрових форм. 

Зазвичай рекламне повідомлення в цьому жанрі триває 30–40 секунд – це 

оптимальний час, який дозволяє розгорнути певну сюжетну лінію та 

втримати увагу слухача. У текстах цього жанру часто використовується 

інтертекстуальність, яка відсилає до одвічних тем: конфліктів батьків та 

дітей, чоловіків та жінок тощо.  

Послуги в радіосценках постають як універсальний засіб, який 

може запобігти конфлікту. Радіосценкам властиве використання лексики 

та синтаксичних конструкцій, притаманних розмовній мові.  

Рекламний вірш – це римоване звернення до реципієнта. Головною 

перевагою цього жанру можна назвати те, що віршовані тексти гарно 

запам’ятовуються, привертають увагу та характеризуються невисокою 

художньою якістю. Рекламний вірш може також використовуватися разом 

зі звичайним прозовим текстом.  

Рекламне звернення – в цьому жанрі використовується пряме 

звертання до слухача, – водночас має привернути увагу. Для створення 

ілюзії розмови та уявного наближення до слухача часто використовується 

звертання на «ти». У текстах цього жанру лунає питання або пропозиція, 

а рекламований об’єкт постає універсальним механізмом вирішення 

проблеми, зняття психологічної напруги, поліпшення умов життя.  

Рекламне повідомлення – за розміром це мала жанрова форма, 

тексти якої відрізняються простотою, за будовою нагадуючи друковані 
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рекламні повідомлення. З погляду креативності та образності такі тексти 

лишаються найпримітивнішими жанрами радіореклами. У сучасному 

українському медіапросторі тексти цього жанру використовуються 

порівняно рідко. Причини непопулярності жанру вбачаємо в його 

невиразності, через яку він губиться серед більш яскравих та 

оригінальних жанрів – радіосценок, рекламних пісень та віршованих 

повідомлень.  

Максимально органічним з огляду на специфіку радіокомунікації є 

жанр рекламної пісні, оскільки на сучасних станціях саме музика та пісні 

наповнюють більшу частину ефіру, крім того, експериментально 

доведено, що вимовлене слово запам’ятовується краще за написане, а 

співучо інтоноване ще більше привертає увагу [7, с. 57]. 

Перевага цього жанру також полягає в більшій емоційності, що 

сприяє привертанню уваги та робить рекламну пісню легкою для 

запам’ятовування. У тексті пісні повинен лунати рефреном основний 

рядок рекламного повідомлення, який обіграє категорію товару та торгову 

марку, а мелодія має лишатися протягом тривалого часу незмінним 

компонентом реклами, що дозволить їй паралельно з вербальним текстом 

налагодити асоціативний зв’язок з рекламованим товаром – тоді рекламне 

повідомлення буде вдалим, зазначають дослідники [152, с. 155]. У 

чистому вигляді рекламна пісня трапляються рідко, зазвичай тексти цього 

жанру поєднуються з дикторською розповіддю, яка інформує про місце, 

час та інші деталі продажу.  

У сучасній радіорекламі існує помітна тенденція до поєднання 

жанрів та появи нових жанрів і жанрових форм. Детальну характеристику 

жанрової системі української радіореклами дамо в наступному розділі 

роботи. 
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Висновки до розділу 

Коротко розглянувши етапи розвитку жанрів аудіореклами від 

давніх усних форм рекламування до сучасної радіореклами, ми 

переконалися, що реклама взагалі та аудіореклама зокрема не є винаходом 

сучасного суспільства, їй притаманна певна традиційність: як давні, так і 

сучасні комерційні повідомлення характеризуються емоційністю, 

образністю, простотою.  

Поява товарообігу, розвиток ринків та масових комунікаційних 

відносин змусили поступово виділити рекламу в окремий вид 

професійної діяльності, що мав свої засоби, способи та прийоми. Вже в 

античному світі реклама стає настільки потужним засобом просування 

товарів та послуг на ринку, а також впливу на суспільну свідомість, що 

влада змушена була вдаватись до її регулювання, запроваджуючи певні 

заборони щодо місць розміщення реклами, а також її змісту – зокрема, 

продавець не мав права вводити в оману покупців стосовно властивостей 

товару, рекламуючи його. У період стародавнього світу було 

започатковано не лише традицію комерційного рекламування, але й 

політичну та соціальну рекламу.  

За століття змінилися рекламні носії, проте рекламний вірш та 

заклики, які використовували торговці на ярмарках, як і рекламна 

радіосценка, яка набула популярності за радянських часів, досі активно 

використовуються рекламотворцями. Проте суттєвих змін зазнала мова 

радіореклами – повідомлення стали жвавішими, коротшими, у текстах все 

більше використовується розмовна лексика, виникла традиція до 

створення нових жанрів та поєднання різних форм в одному 

повідомленні.  

На відміну від давніх повідомлень, головною метою яких було 

продати товар, наразі реклама ще й впливає на спосіб життя аудиторії, на 
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систему загальнокультурних цінностей. Як явище масової культури, 

сучасна радіореклама не лише підказує стандарти поведінки в тій чи 

іншій ситуації, а й значною мірою визначає мораль суспільства та його 

етико-естетичні параметри.  
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

РАДІОРЕКЛАМА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

МЕДІАПРОСТОРІ: КРИТЕРІЇ ЖАНРОПОДІЛУ, ТИПОЛОГІЯ 

ЖАНРІВ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

3.1 Основні критерії жанроподілу текстів радіореклами в сучасному 

українському медіапросторі 

Розглянувши запропоновані дослідниками принципи жанроподілу в 

літературознавстві, ми обрали їх за підґрунтя нашої спроби розробити 

критерії жанроподілу радіореклами на FM-станціях у сучасному 

українському медіапросторі. 

На нашу думку, жанри реклами в сучасному українському 

радіопросторі можна виокремлювати за сімома основними критеріями, 

кожен із яких детально розглянемо. 

1. Розмір 

Відповідно до цього критерію можна виділити малі та великі форми 

(різновиди) жанрів радіореклами. До малих форм відносимо рекламне 

звернення та анонс. Тривалість таких рекламних текстів – не більше 

двадцяти секунд. До великих жанрових форм, відповідно, належать 

радіосценка, рекламна пісня та рекламний вірш. Про останній жанр слід 

сказати окремо: тривалість рекламного вірша зазвичай невелика, і його 

можна було б віднести до малих жанрових форм, але рекламні вірші самі 

по собі в сучасному українському радіопросторі майже не трапляються: 

зазвичай вони доповнюються дикторським текстом і разом із ним 

складають цілісне рекламне повідомлення чималого розміру. Саме тому 

рекламний вірш ми відносимо до великих жанрових форм.  

Цей критерій важливий, бо від розміру залежить кількість 

інформації, яку можна повідомити слухачу, і, відповідно, ступінь 
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поінформованості слухача про той чи інший товар або послугу. Час – 

головний фактор, що лімітує можливості в радіорекламі. У сценарії 

повинна бути потрібна кількість слів – не занадто багато й не занадто 

мало. На Заході прийнято 16 машинописних знаків уважати за секунду. 

Рядок у 80 знаків займає в ефірі при середній швидкості читання 

5 секунд.  

Використання шумових ефектів веде до скорочення тексту. 

Оскільки оплачується час, а не слова, необхідно шукати оптимальні 

варіанти сполучення всіх трьох елементів аудіоспота. Розмір тексту 

рекламного повідомлення також впливає на те, наскільки багато уваги 

приділяє слухач тому чи іншому рекламному зверненню. За 

рекомендаціями психологів, тривалість рекламного повідомлення не 

повинна перевищувати 60–70 секунд, інакше людина, вірогідно, не 

дослухає його до кінця. 

2. Наявність інтертекстуальності 

Про інтертекстуальність у журналістиці говорять, що це – 

багатовимірний зв’язок окремого тексту з іншими текстами культури, під 

яким слід розуміти відношення авторського дискурсу до всієї сучасної 

журналісту культури та багатьох попередніх культур [1, с. 2]. Її 

визначають як особливу знакову систему, котра сприяє діахронічній та 

синхронічній трансляції явищ культури у вербалізованому та 

невербалізованому вигляді.  

У ЗМІ інтертекстуальність є засобом продукування іронічного 

дискурсу, інтертекстуальні паралелі дозволяють створити оригінальний 

заголовок у газетному та журнальному тексті.  

Дослідники підкреслюють, що інтертекстуальні компоненти майже 

не трапляються в інформаційних жанрах журналістики, натомість 

міжтекстової взаємодії багато в аналітиці та публіцистиці. 
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Дослідники трактують цей термін також як властивість тексту 

формувати свій зміст (повністю або частково) засобами посилань на інші 

тексти [7, с. 12], визначають це поняття як «співприсутність» в одному 

тексті двох чи більше текстів. Окремі теоретики називають 

інтертекстуальністю взаємодію внутрішньотекстових дискурсів: дискурсу 

оповідача з дискурсом персонажів, одного персонажа з іншим і т. д. 

[19, с. 198]. 

Загальним для дослідників є твердження, що будь-який текст є 

«реакцією» на попередній. Поширеним є визначення інтерекстуальності, 

яке належить школі Барта-Крістєвої. Вони тлумачать цей термін як 

властивість будь-якого тексту вступати в діалог з іншими текстами. 

«Канонічне формулювання» [19, с. 218] поняттям «інтертекстуальність» 

та «інтертекст» дав Ролан Барт: «Кожний текст є інтертекстом; інші 

тексти присутні в ньому на різних рівнях у більш чи менш упізнаних 

формах: тексти попередньої культури і тексти навколишньої культури. 

Кожен текст – це нова тканина, зіткана зі старих цитат. Уривки 

культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних 

ідіом і т. ін. – всі вони поглинуті текстом і перемішані в ньому, оскільки 

завжди до тексту й навколо нього існує мова. Як неодмінна передумова 

для будь-якого тексту, інтертекстуальність не може бути зведена до 

проблеми джерел і впливів; вона є загальним полем анонімних формул, 

походження яких рідко можна простежити, без свідомих або 

автоматичних цитат, що подаються без лапок» [19, с. 418]. 

Основний зміст цього терміну зводиться до такого визначення: 

інтертекстуальність – це глибина тексту, що виявляється в процесі його 

взаємодії з суб’єктом. З огляду на це, термін «інтертекстуальність» 

визначаємо у поширеному його трактуванні, тобто як властивість будь-

якого тексту вступати в діалог з іншими текстами. 
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Теоретики інтертексту доводять, що світ – це великий текст, у якому 

все колись уже було сказане, а нове утворюється завдяки змішуванню 

одних і тих же елементів [19, с. 196]. Із позиції інтертекстуальності кожен 

текст «підлягає дослідженню не як закінчений, замкнений продукт», а як 

«виробництво, підключене до інших текстів, інших кодів» [20, с. 424], що 

належить до сфери інтертекстуальності. 

На думку дослідників, проявом інтертекстуальності в тексті є, 

зокрема: запозичення і переробка тем і сюжетів; явне та приховане 

цитування; переклад; плагіат; алюзія; парафраза; наслідування; пародія; 

інсценування; екранізація; використання епіграфів; ремінісценція. 

Фактори поширення інтертекстуальності по-своєму модифікувалися 

в семіотичному просторі колишніх країн СРСР: у сфері масової 

комунікації, як зазначають дослідники, у 90-ті роки XX сторіччя відбувся 

вибух інтертекстуальності, перш за все в текстах ЗМІ. Інтертекстуальні 

посилання, часом дуже фривольного характеру, стали досить поширеним 

прийомом вигадування заголовків газетних та журнальних статей у 

широкому колі видань, перш за все тих, які – за великих ідеологічних 

відмінностей, – підкреслювали свій розрив із традиціями радянської 

журналістики. Такий вибух інтертекстуальності науковці пов’язують із 

реалізацією її функцій: форма виявлення своєї позиції (культурної, 

соціальної, політичної, естетичної), засіб націлити видання на певну 

аудиторію, яка повинна всі посилання розпізнати, засіб розважання 

аудиторії (інтертекстуальні посилання в публіцистиці часто носять 

знижений характер, відсилають до іронічних творів низькопробної 

літератури та рекламних текстів) [8]. 

У самій рекламі через мультимедійний характер більшості її видів 

(текст, звук, пізнавані голоси, зображення, музика) представлені 

найрізноманітніші види інтертекстуальних посилань – від прямих цитат 
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до досить тонких алюзій. Функція пізнавання інтертекстуальності 

перетворюється на інструмент точного спрямування на конкретну цільову 

аудиторію, поетична функція – на засіб пом’якшити апріорі негативне 

ставлення до рекламного повідомлення, референтивна – у засіб 

формування іміджу товару, послуги, чи (у випадку корпоративної 

реклами) фірми. 

Найчастіше, за нашими спостереженнями, інтертекстуальність 

трапляється в радіосценках та рекламних піснях. У радіосценках 

інтертекстуальність використовують для відсилання слухача до відомих 

історичних ситуацій, одвічних конфліктів, тем та образів. У рекламній 

пісні інтертекст залучається за допомогою використання відомої мелодії, 

на яку пишеться новий рекламний текст. До інтертекстуальності також 

належить використання висловлювань відомих людей, афоризмів, 

прислів’їв та приказок у рекламних повідомленнях. З літератури прийшли 

в рекламу порівняння, метафори та фразеологізми. Фразеологізми і стійкі 

сполучення слів широко застосовуються в радіорекламі, що передбачено 

такими їхніми властивостями: 

– вони знайомі практично кожному, тому думка, виражена з їхньою 

допомогою, легко сприймається; 

– загальновідомість фразеологізмів призводить до того, що їх легко 

трансформувати; 

– образність сталих словосполучень містить стійке емоційне 

навантаження. 

Використанням мовних зворотів, літературних прийомів значною 

мірою визначається оригінальність і запам’ятовуваність рекламного 

повідомлення, а отже, і його дієвість. 

Слід зазначити, що інтертекстуальність використовують для 

встановлення контакту зі слухачем, але вона має бути прозорою та 
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загальновпізнаваною, зрозумілою для широкого кола реципієнтів, бо в 

іншому випадку, якщо аудиторія не зрозуміє значення наявних у 

радіорекламному тексті інтертекстуальних елементів, повідомлення не 

досягне мети, і його ефективність буде низькою. 

3. Музичне наповнення 

Говорячи про такий критерій, як музичне наповнення рекламного 

повідомлення, слід зазначити, що музика використовується в будь-якому 

рекламному жанрі в сучасному українському радіопросторі. Це пов’язано 

з тим, що наповнення радіоефіру комерційних FM-станцій складають 

переважно пісні та музичні програми. Музика в рекламі створює 

відповідний настрій і вписує рекламні тексти в загальний радіодискурс.  

Зазвичай музичне наповнення рекламних повідомлень відповідає 

тій музиці, яка лунає в ефірі радіостанції: так, наприклад, ефір радіо 

«KISS-FM» заповнюють сучасні клубні композиції, а на радіо «Мелодія» 

лунає переважно музика у стилі ретро. Відповідна музика 

використовується й у рекламних зверненнях, що сприяє сегментуванню 

аудиторії. 

Продовжуючи розмову про музику, маємо відзначити, що ступінь 

важливості музичного наповнення в різних жанрах радіореклами 

неоднаковий. Так, для переважної більшості жанрів музика є 

допоміжним, фоновим елементом, а основна увага приділяється 

текстовому наповненню, але окремо слід виділити жанр рекламної пісні, 

бо тут музика є основоположним критерієм. 

4. Форма організації повідомлення 

Можна виділити монологічну, діалогічну та полілогічну форми 

позиціювання рекламованого об’єкта як критерій виокремлення жанрів 

реклами в сучасному українському радіопросторі. 

Монологічна форма використовується переважно при прямому 
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зверненні до слухача та безпосередньо спонукає до дії. Діалогічна форма 

залучає до спілкування, слухача ніби запрошують «приєднатися» до 

розмови або ситуації. Полілогічна форма звернення має нагадувати, 

імітувати певну типову ситуацію. Тут слухач виступає в ролі стороннього 

спостерігача. Діалогічна та полілогічна форми найбільш поширені в 

сучасному українському радіопросторі в жанрі сценки. Важливість цього 

критерію полягає в тому, що саме форма, в яку втілено ідею звернення, 

спонукає реципієнта до дії та справляє найбільший вплив на цільову 

аудиторію. 

5. Можливість співвіднесення з жанрами журналістики 

Як уже зазначалося вище, деякі дослідники радіореклами, зокрема 

В. Смирнов, вважають, що жанри радіореклами базуються на відомих 

жанрах радіожурналістики та їх особливостях [146, с. 91], інші ж 

рекламознавці, навпаки, виділяють рекламні жанри незалежно від 

жанроподілу в журналістиці. 

Слід зазначити, що в сучасному українському радіопросторі є 

жанри, які не мають нічого спільного з журналістикою (рекламна пісня, 

рекламний вірш), але є й такі, що мають ознаки журналістського тексту. 

До останніх, зокрема, можна віднести рекламне повідомлення та анонс. 

Так, рекламне повідомлення має спільні риси з інформаційним 

журналістським жанром замітки, бо містить відповіді на питання: хто? 

що? де? коли? як? чому? навіщо? Для нас цей критерій має особливе 

значення, бо одним із завдань нашої роботи є розробка власної типології 

жанрів радіореклами. 

6. Структура рекламного повідомлення 

Як правило, рекламне повідомлення містить введення-інтродукцію 

або елемент, що залучає увагу, основну частину, присвячену перевагам 

продукту або послуги, а також енергійний фінал. 
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Інтродукція може мати форму шумового ефекту, твердження, 

питання, обіцянки, звернення – це залежить від жанру повідомлення. 

Шумовий ефект може пролунати ще раз для підтримки інтересу. 

Радіосценка на початку містить невелику драматургічну розповідь, 

у якій розгортається певний сюжет. Ця розповідь повинна привернути 

увагу слухача до рекламного тексту, зацікавити його. Зазвичай цей 

початок має свою структуру та будується за ознаками драматургічного 

тексту: є зав’язка, кульмінація та розв’язка. У заключних фразах зазвичай 

говориться про переваги товару чи послуги, або ці відомості 

переносяться до окремого дикторського тексту, який не є частиною 

власне сценки. В цій частині акцент робиться на логічному розгортанні 

аргументації на користь рекламованого товару. Спочатку називається 

перевага товару, послуги чи бренду, потім вона розвивається (мається на 

увазі спосіб досягнення ефективності) і підкреслюється задоволення або 

користь від володіння мовленням. 

Рекламний вірш зазвичай також складається з двох частин – власне 

римованого повідомлення, яке може виконувати різні функції (називати 

товар, привертати увагу слухачів тощо), та доданого дикторського тексту. 

Таку ж структуру має і рекламна пісня. Рекламний вірш та 

рекламна пісня без дикторського додатку трапляється дуже рідко. 

Зазвичай такі тексти є малоефективними, бо вдало заримувати назву 

товару вдається нечасто. 

На початку рекламного звернення – питання, що створює ілюзію 

безпосередньої розмови зі слухачем. Жанру притаманне використання 

наказового способу дієслова, що є прямим спонуканням до дії. Цей жанр 

відрізняється тим, що зазвичай рекламні тексти будуються за схемою: 

звернення до реципієнта – називання рекламованого об’єкта – спонукання 

до дії. 
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 Дослідження психолінгвістів з питань ефективності пропаганди 

вказують на необхідність уникнення висловлювань у вигляді наказів. 

Остаточний заклик повинен запрошувати, обіцяти, але не наказувати, що 

часто відбувається у практиці радіорекламних повідомлень, проте 

наказові конструкції продовжують використовувати, але в менш жорсткій 

формі.  Заклики «заходьте – переконаєтеся самі», «приходьте сьогодні» 

тощо не означають, що від слухача чекають негайної реакції. Заклик 

надає життєвої енергії фіналу, це заключний удар по почуттях і мисленню 

слухача. Активно такі конструкції використовуються при 

самопредставленні каналів: «Вмикай! Слухай! Живи! – "Шарманка"» 

(«Шарманка»). 

Анонс також має свою традиційну структуру. Цей жанр починається 

з назви і дати події, потім розповідається про саму подію, яка 

анонсується. Завершується повідомлення зазвичай називанням місця та 

часу, де й коли відбудеться подія. 

Рекламне оголошення – жанр, наближений до традиційних 

журналістських жанрів. Зокрема такі тексти будуються за схемою 

замітки: хто, що, де, коли, як, чому, навіщо. 

Самопрезентація каналів. Існує тенденція до виникнення нових 

жанрів радіореклами, зокрема, таким є самопрезентація каналів. У цьому 

жанрі можна відзначити вільну структуру побудови, певні традиції в 

структурній побудові наразі відсутні. 

За структурними особливостями жанри радіореклами можна 

поділити на дві великі групи: одно- та двоскладові. До односкладових 

жанрів належать такі, які будуються виключно з дикторського тексту, – це 

рекламне звернення, анонс, рекламне оголошення. До двоскладових, 

відповідно, належать радіосценка, рекламний вірш та рекламна пісня. 

Розглядаючи структуру радіорекламних повідомлень, підходимо до 
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проблем тексту, музики, шумів і їхнього взаємозв’язку, про що йтиметься 

в наступному підрозділі. 

7. Споживацькі мотиви впливу 

Складність радіорекламного повідомлення полягає в тому, що це 

спілкування з невидимим адресатом. Окрім того, відсутній контроль за 

безпосередньою реакцією на рекламне звернення. Ці фактори призводять 

до того, що результат рекламного звернення має велику долю ризику. Для 

того, щоб його знизити, необхідно заручитися найбільш повною 

інформацією про потенційних споживачів та оптимально 

використовувати цю інформацію в радіотекстах.  

Основа переконливої реклами – точний вибір і вивчення аудиторії 

впливу, адресата рекламного повідомлення, тому вибір адресата є одним 

із відповідальних моментів при створенні рекламного тексту, він служить 

базою для творчого рішення рекламної концепції.  

Дослідники визначають кілька варіантів вираження адресата в 

тексті рекламного повідомлення. 

1. Адресат може бути названий у тексті. Найчастіше адресат 

виражений у цьому випадку у вигляді звернення до певної категорії 

населення: домогосподарок, автолюбителів, студентів.  

2. Адресат мається на увазі самим призначенням товару. 

3. Адресат визначається місцем в радіоефірі, де буде розміщена 

реклама, – або після певної тематичної радіопередачі, або перед нею 

[187, с. 15]. 

Психологи підходять до проблеми споживацького вибору та 

поведінки на основі факторів та спостережень, сумованих в основному за 

рахунок категорій потреб, бажань та мотивів. Вони досліджують, які 

специфічні особливості особи впливають на різницю в поведінці і як 

розвиваються мотиваційні моделі [187, с. 15]. 
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На думку дослідників, рекламний текст може бути сприйнятий як 

вислів, який перетворюється на мотив. У цього вислову є два боки – 

формальний та змістовний. Формальний бік представлений мовними 

структурами, які містить у собі фактично кожне рекламне повідомлення. 

Змістовний бік визначений мотиваційною логікою певної культурної 

спільноти [187, с. 16]. 

Кожен творець реклами повинен продумувати мотиви, які б 

переконували потенційних покупців у необхідності придбати товар чи 

скористатися послугою, що рекламуються. Завдання реклами полягає в 

тому, щоб, створивши певне мотиваційне поле, змусити потенційного 

споживача реклами зробити певні дії.  

Щоб механізм рекламного впливу був до кінця зрозумілим, 

зазначають дослідники, слід враховувати те, що реклама, як і більшість 

видів діяльності, є полімотивованою: регулюється не одним, а декількома 

пропозиціями. Мотиви не однакові за баченнями, вони втілюють ієрархію, 

яка фактично відповідає ієрархії потреб, на верхівці якої знаходиться 

головний (смислоутворюючий) мотив – це мотив діяльності, котрий надає 

їй особистісного смислу, тобто виражає те, що значить для особистості 

досягнення цілі діяльності.  

Смислоутворюючий мотив головного типу діяльності стає мотивом 

покупки. Актуалізується існуюча потреба і пропонується предмет, що її 

задовольняє: «Для реклами одного товару чи однієї послуги може 

використовуватися різний мотив, залежно від того, кому вона адресована. 

Головний шлях до відшукання такого аргументу – аналіз діяльності 

споживачів, виокремлення провідних мотивів їх діяльності, котрі 

перетворюються в мотиви покупки, а конкретні мотиви – це конкретний 

адресат реклами» [187, с. 16]. Тому важливо, щоб аргументи були 

дієвими, щоб у споживача реклами дійсно були такі потреби, які може 
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вдовольнити товар, щоб товар чи послуга дійсно задовольняли ці 

потреби.  

У середині XX сторіччя М. Маклюен говорив про те, що реклама – 

це змога розширити інформацію до кожної сфери людської діяльності. 

Дослідники говорять про існування традиційної формули рекламного 

бізнесу. Вона містить чотири головні функції рекламної діяльності: 

– привертання уваги; 

– підтримка уваги через створення інтересу до товару з боку 

споживачів; 

– формування у споживачів намагання купити товар; 

– спонукання споживача до дії [92, с. 39]. 

Особливість функціонування рекламної ситуації полягає в тому, що 

цей вид спілкування зі споживачем носить експресивний характер та 

часто повторюється. 

У розвитку людських потреб при рекламній ситуації відкривається 

нова можливість: формування потреб, які виникають суб’єктивно, 

залежно від довільного бажання споживачів, у котрих з’явився інтерес до 

цього товару. Такі потреби дослідники називають «псевдопотребами» 

[92, с. 40]. Можна сказати, що реклама – це той механізм, який створює не 

нових споживачів, а нові потреби. Така ж мета може бути досягнута 

шляхом створення «плюс-фактора», тобто формування додаткових 

психологічних цінностей, котрі міг би мати той чи інший товар.  

Дослідники виокремлюють такі домінуючі типи потреб, які можуть 

при різних обставинах ставати основою для створення унікальної 

торгової пропозиції: 

– продаж емоційної безпеки – товари, які підтримують відчуття 

комфорту; 

– продаж підтвердження цінності; 
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– продаж самовдячності; 

– продаж об’єктів обжнювання – наприклад, диски відомих 

співаків; 

– продаж почуття влади; 

– продаж вічності – страхові компанії та банківські послуги.  

Реклама постійно апелює до ціннісних орієнтирів особистості. 

Будь-який рекламний потік має відповідати ціннісній картині світу, котра 

превалює серед тієї чи іншої групи населення, яка складає для 

рекламодавців цільову аудиторію [92, с. 43]. 

У цьому сенсі будь-яка рекламна асоціація, яку використовують 

упорядники рекламних текстів, повинна перш за все не викликати в 

потенційних споживачів негативних асоціацій.  

Загальноприйнятою моделлю сприйняття реклами дослідники 

вважають AIDMA-модель, яка в перекладі виглядає як «Увага – Інтерес – 

Бажання – Мотив – Дія». Перш за все реклама повинна пробудити в 

споживача інтерес до товару, впливаючи на його інтелект чи емоції, та 

викликати його зацікавленість товаром, звернути увагу на нього – свідомо 

чи несвідомо. Рекламна інформація повинна не лише сформувати уяву 

про товар чи послугу, створивши певний образ товару, а й спричинити у 

споживача бажання купити продукт чи скористатися послугою, тобто 

сформувати потребу в тому, що рекламується [92, с. 43]. Коли людина 

розуміє, що рекламовані товар чи послуга – це те, що йому потрібно, він 

приймає рішення, за яким слідує дія. 

Дослідники зазначають, що на споживацьку поведінку впивають 

чотири головних фактори: 

1. Розумна поведінка – типовий споживач хоче за свої гроші 

отримати все, що можна, – тобто максимізувати сукупну корисність.  

2. Переваги – середній споживач має досить виразну систему 
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переваг стосовно товарів та послуг, які пропонуються на ринку. Покупці 

уявляють собі, яку корисність вони матимуть з кожної наступної одиниці 

придбаної продукції.  

3. Прибуток споживача – грошовий дохід має обмежений розмір, 

тому можна дозволити купити обмежену кількість товару.  

4. Ціни – споживач може купити не всі товари, які б йому хотілося.  

Споживачу доводиться обирати таку комбінацію товарів та послуг, 

котра максимально б задовольняла його потреби – глобальні або наявні в 

певний момент часу. Споживацькі мотиви при цьому складні та 

багатоманітні, зазначають дослідники. Зокрема, І. Четвертакова [187] 

виокремлює найбільш суттєві мотиви, які використовуються в сучасній 

радіорекламі.  

Утилітарні мотиви. Якщо домінують саме вони, то рекламний 

текст являє собою опис експлуатаційних характеристик товару, його 

гарантійного строку, довготривалості, можливості швидкого та якісного 

ремонту тощо. У рекламному повідомленні на перший план виносяться 

такі характеристики та якості, як надійність, економічність, простота в 

експлуатації. У результаті об’єктивних роздумів у споживача формується 

«цінна», утилітарна мета покупки, тобто пов’язана із ціною, змістом, 

технічним виконанням, фізіологічними та хімічними якостями, термінами 

придатності тощо. Проте дослідники вказують і на недолік такого підходу 

– раціональна теорія може розглядатися як теорія, що описує людину 

абсолютно послідовну у своїх діях, або як нормативна теорія, яка 

приписує людині, що їй робити. Тож немає реальної причини довіряти 

тому, що поведінка людини підкорюється принципу раціональності. 

Раціональний вибір є результатом формального розсудливого процесу, 

людина проходить достатню кількість ступенів перед тим, як зробить 

кінцевий вибір. Проте навіть при покупці товарів довготривалого 
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користування спостерігається недостатня обачність [187, с. 18]. 

У текстах радіореклами можуть також використовуватися так звані 

естетичні споживацькі мотиви. У цьому випадку особлива увага 

приділяється зовнішньому вигляду товару, привабливості форми, 

оригінальності кольорового рішення, можливості гармонійного 

співіснування з іншими предметами. Тексти, в яких використовуються 

естетичні мотиви, можуть робити наголос на гарний смак споживача 

реклами. Головне завдання рекламного повідомлення в цьому випадку – 

виявити естетичні якості реклами, використовуючи відповідну лексику 

вищих і найвищих ступенів [187, с. 19]. 

І. Четвертакова зазначає, що естетичні мотиви належать до 

найбільш сильних та довготривалих: «…вони можуть домінувати, доки 

категорія краси буде посідати одне із центральних місць в житті людини. 

Нерідко рішення зробити покупку визначається саме привабливістю речі. 

Стати володарем красивої, елегантної речі – престижно, це визначає 

рівень смаку» [187, с. 19]. 

Мотиву престижу відповідає потреба в самоствердженні, коли 

товар подається як маркер приналежності до певної престижної 

соціальної спільноти. Вважається, що заможна людина повинна купувати 

речі тільки в певних магазинах, за деякі товари платять лише для того, 

аби підкреслити свій статус, матеріальний стан та становище в 

суспільстві. Суспільна практика показує – з ростом матеріального 

благополуччя та життєвого рівня автоматично підвищується значення 

мотиву престижу.  

Один із різновидів мотиву престижу, який часто використовується в 

рекламі, – мотив моди. На практиці часто використовується такий прийом 

– товар рекламує відома людина, її фанати поспішають купити товар, щоб 

наблизитися до свого кумира, і, «як показує практика, цей мотив уявного 
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уподобання та наближення є досить сильним мотивом. Крім того, вибір, 

який зробила відома особа, слугує свого роду підказкою, яка не потребує 

власних роздумів» [187, с. 20]. 

У такому випадку тексти рекламного повідомлення будуються не 

стільки на інформації про товар, скільки на показі сфери майбутнього 

споживання, на показі тих переваг, які покупець отримує, купуючи товар. 

При цьому акцент робиться на власне споживацьких якостях товару, а не 

на символічних цінностях.  

Іще один мотив – це установка. Установка – це ставлення групи чи 

індивіда до певного об’єкта, а також сам спосіб його сприйняття. 

Психічна установка – це стійка схильність індивіда до певної форми 

реагування. Така схильність спонукає людину орієнтувати свою 

діяльність та поведінку відповідно до конкретних форм. У результаті 

суттєво зменшується ступінь невизначеності при виборі форм поведінки. 

Таким чином, текст радіореклами може надавати своїм потенційним 

споживачам певну модель поведінки, котра є не що інше, як один із 

способів формування у споживачів певної установки [187, с. 21]. 

Установка формується різними засобами, один із важливих прийомів – 

створення стійкого образу майбутнього стану, він має бути 

несуперечливим та привабливим, а сама установка – позитивною.  

У формуванні такого бажання також беруть участь стереотипи – 

спрощені стандартизовані уявлення чи образи певних явищ дійсності, 

котрі слугують для швидко орієнтування в питаннях позитивної чи 

негативної оцінки [187, с. 21]. Стереотип впливає на ухвалення рішення 

клієнтом і робить цей процес нелогічним для зовнішнього спостерігача. 

«Значною мірою, – писав У. Ліппман, – замість того, щоб спочатку 

побачити (почути), а потім визначати, ми, навпаки, спочатку визначаємо, 

а потім бачимо (чуємо), ми зауважуємо тільки те, що вже сформульовано 
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для нас нашою культурою, причому сприймаємо це помічене у формі 

стереотипів своєї культури» [Цит. за: 146, с. 98]. 

Стереотип більш конкретний, ніж потреба. Стереотипи належать до 

світу думок, почуттів, тобто до сфери ідеального – але їхній вплив на 

реальність, вчинки людей величезний. 

Слід згадати і ще про одну сторону мотивації. Кожна людина в 

суспільстві існує в декількох ролях: одночасно є бізнесменом, батьком, 

чоловіком тощо. У соціології це явище має назву «соціальні ролі 

особистості». Будь-яка соціальна роль передбачає певне соціальне 

становище, позицію, яку займає індивід у системі суспільних відносин. 

Це його місце в певній соціальній структурі. Інтереси та потреби людини 

розподіляються між її ролями. Належність до певної групи за тими чи 

іншими ознаками впливає на сприйняття споживачем рекламного тексту 

[187, с. 22–23]. Знаючи роли певної соціальної групи, можна 

цілеспрямовано обирати мотиви для рекламної аргументації. 

 

3.2 Текст, музика та шуми в радіорекламі як жанротворчі чинники: 

взаємодія та засоби впливу на споживача 

Вербальний текст радіорекламного повідомлення 

У ситуації непідготовленого сприйняття велике значення має 

синтаксична організація вербального рекламного радіотексту. Тісний 

синтаксичний зв’язок актуалізує рекламну інформацію, забезпечує 

активне просування рекламної ідеї. Для залучення уваги 

використовуються риторичні питання, вигуки, питально-відповідна 

форма початку тексту. Завершують текст спонукальні висловлення, 

бажано з відтінком довірчого прохання, поради, нагадування. 

Слухач вирізняє із фраз аудіотексту рекламний підтекст, 

асоціативну рекламну інформацію, отримувану зі сполучення 
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раціональної та емоційної інформації. 

Оцінка речення з позицій «успішність-неуспішність» ураховує 

обов’язковість жорсткої адресності висловлювання, тобто співвідношення 

інтерпретації висловлювання з точкою зору адресата. 

Не менш важлива характеристика вербального тексту – ритміко-

інтонаційна структура. Ритм та інтонація обумовлюються завданнями 

залучення й утримання уваги на найбільш важливих ділянках тексту. 

Ритміко-інтонаційна структура характеризується такими особливостями, 

як змішування простого й складного ритмів, що виключає монотонність; 

аритмічне чергування ударних і ненаголошених складів; переривчастість 

ритмічної побудови. Завдання цих прийомів – зосередити й активізувати 

увагу слухача, з мимовільної перетворити на зацікавлену. 

Одна з найважливіших характеристик рекламного тексту – лексика. 

Для реклами важливі два великих шари лексики: позитивно-оцінний і 

нейтральний. Слова з обох груп з’єднуються в стійкі сполучення – 

рекламні кліше, а також у звороти з модальним забарвленням прохання, 

речення. 

Оцінні слова виражають поняття, пов’язані з позитивними 

інтересами людей з різних сфер громадського життя – моралі й етики, 

матеріального статку, побутового комфорту – і такими, що представляють 

на певному етапі суспільної свідомості підвищену цінність. Серед них 

можна назвати такі, як популярність, престижність, доброта, авторитет, 

надійність, практичність, гармонія. 

На структурно-композиційних особливостях рекламного тексту 

може відбиватися також різниця у сприйнятті його чоловіками та 

жінками.  

Встановлено, що чоловіки сприймають рекламну інформацію 

вибірково, на основі критеріїв, які встановлені раніше, тому рекламу для 
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них краще звести до показу деяких найбільш яскравих якостей продукту. 

Для жінок необхідна більш детальна та повна інформація, оскільки вони 

приймають рішення безпосередньо, відштовхуючись від рекламної 

інформації, яка проходить перед ними [187, с. 24]. 

Чоловіки краще сприймають рекламу з традиційним розподілом 

ролей між чоловіком та жінкою, рекламу, яка може викликати в них 

відчуття високої самооцінки, впевненості в собі. Що ж стосується жінок, 

то сприйняття ними реклами залежить не стільки від демографічного 

показника статі, скільки від соціографічних показників: рольового 

репертуару в родині та ступеня самореалізації. Жінки мають потяг до 

демонстрації в рекламі нетрадиційних рольових стосунків між чоловіком 

та жінкою. Дослідники пояснюють це тим, що зростає кількість 

орієнтованих на кар’єру жінок, котрим подобається грати роль лідера; 

жінки мають потяг до самореалізації, незалежності [187, с. 24].  

Але маємо в сучасній українській радіорекламі і приклади текстів, 

які свідчать про повернення до усталеного образу жінки – берегині 

домашнього вогнища. Залежно від цього існує розподіл серед одного 

споживацького сегмента ринку на жінок, котрі працюють, та 

домогосподарок. Найвиразніше це можна побачити на прикладі такого 

радіорекламного жанру, як радіосценка.  

У свою чергу, серед жінок, які працюють, спеціалісти 

виокремлюють тих, хто ставиться до роботи як до способу заробляти 

гроші, та тих, хто будує кар’єру. Серед домогосподарок також 

враховуються відмінності між тими, хто постійно займається лише 

домашнім справами, та тими, хто планує працевлаштуватися.  

Для реклами є важливим те, що мотиви поведінки споживача 

можуть бути «адекватно сприйняті тільки в контексті середовища, яке 

його оточує» [187, с. 25]. На специфіку рекламного тексту має вплив 
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належність споживача реклами до певного соціального та культурного 

середовища. Культурне середовище значною мірою впливає на те, як 

споживач реклами сприймає рекламну інформацію. Якщо відправник 

рекламного повідомлення перебуває в культурному оточенні, відмінному 

від культурного оточення споживача реклами, то, щоб досягти бажаного 

результату, рекламіст має створити рекламу, спираючись на традиції, 

цінності тієї культури, на представників якої розраховано рекламне 

повідомлення. Символи реклами повинні співвідноситись із системою 

цінностей споживачів реклами: «Щоб добре впливати на споживачів, 

треба розглядати кожен текст у місцевій радіорекламній практиці як 

унікальний» [146]. 

Звукова складова радіорекламного повідомлення 

Вухо реагує швидше, ніж око. До недоліків радіореклами можна 

віднести обмеженість елементів впливу на слухача і, найголовніше, 

неможливість показати товар і продублювати почуте. Радіореклама 

впливає тільки на слух і створює свій «театр уяви», оперуючи лише 

трьома елементами: словом, шумовими ефектами й музикою. 

Слово – основний будівельний матеріал радіорекламного тексту, за 

його допомогою описується товар або послуга. Функція слова в 

радіорекламі – привертати увагу, створювати й підтримувати інтерес, 

стимулюючи бажану реакцію. Для ефективності музичної реклами 

важливо, щоб ключові слова звучали чітко, інакше зміст реклами пройде 

повз свідомість слухача, хоча мелодія і створить позитивне емоційне 

налаштування. Сценарист повинен знати сучасну і класичну музику та 

вміти відчувати, яка мелодія відповідає певному продукту, аудиторії та 

формату радіостанції. Найбільш вдалі мелодії можуть слугувати роками 

основним виявом рекламного стилю в радіоефірі. 

Радіо більшою мірою, ніж інші засоби реклами, покладається на 
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майстерність сценариста. Сценаристу, щоб зробити свої тексти більш 

ефективними, варто перевірити написане вголос, щоб іще раз уточнити 

паузи, ритм, прибрати стилістичні похибки. 

У рекламі загалом і в радіорекламі зокрема використовуються 

рекомендації психолінгвістів щодо вживання певних слів або уникання 

немилозвучностей тощо. Цінні для забезпечення ефективності 

радіореклами дослідження проводилися й проводяться представниками 

багатьох наук: психологами, соціологами, економістами, маркетологами, 

лінгвістами, мистецтвознавцями.  

Радіореклама найбільше пов’язана зі звуком, вона повністю 

спирається на звукову основу. Недостатня дослідженість радіореклами 

обумовлює суперечність не лише в оцінці, а й у процесі виробництва та 

трансляції радіореклами як закінченого продукту в ефірі радіостанцій. 

Насамперед, ці труднощі виникають у разі необхідності написання тексту, 

запису голосу, добірки музичної фонограми та монтажу цього звукового 

матеріалу заради створення привабливого звукового образу [5, с. 3]. 

Виключне опертя на звук ставить перед рекламою особливе 

завдання – зробити почуте побаченим. Зображення в радіорекламі – це і 

слова, і музика і шуми.  

Дослідники визначають, що взагалі в рекламі звук має велике 

значення, але поряд із тим говорять про відсутність ґрунтовних праць з 

приводу феномену звуку в рекламі [7, с. 102]. Важливим аспектом 

радіореклами, що визначає її якісні характеристики, є наявність у ній 

різних компонентів – мови диктора, музичної фонограми та спеціальних 

ефектів, – зведених до єдиної акустичної структури. 

Багатокомпонентність радіореклами говорить про те, що вона є складним 

звуковим об’єктом, який несе певний обсяг різноманітної інформації. І, 

хоча останнім часом технологія обробки й виробництва звуку надає 
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великі можливості звукорежисеру та рекламісту, це не завжди сприяє 

підвищенню ефективності виробничих операцій і робіт, зокрема звукових 

продуктів [7, с. 33].  

Розглянемо аудіальну складову радіорекламного повідомлення, 

тобто музику, шуми, голоси та інтонації дикторів. Матимемо за завдання 

проаналізувати природу та специфіку радіорекламного звукоматеріалу та 

визначити функції різних звуків у рекламному повідомленні. 

Дослідники відзначають, що звуковий образ складається з декількох 

частин. По-перше, це його матеріальна субстанція – звук – щось, що 

сприймається слухом та відбивається у свідомості у вигляді особливого 

психічного образу [7, с. 105]. У результаті впливу на слуховий апарат 

людини коливальних процесів та обробки отриманої інформації 

народжується суб’єктивний звуковий образ.  

Друга складова поняття «образ» – це моделювання того чи іншого 

типу емоції, розрахованої на виникнення певної психічної реакції, яка 

супроводжується візуальним асоціативним рядом [7, с. 107]. 

Слід відзначити, що швидкість отримання звукової інформації 

більша, ніж візуальної. Маємо логічний ланцюжок: джерело звуку – 

потрапляння звукового сигналу в мозок – емоційна реакція – візуалізація 

образу.  

Звукові явища в рекламі мають враховувати, що вухо людини діє 

вибірково – слух споживача реклами фіксує або те, що представляє 

естетичну цінність, або те, що є порушенням звичного стану звукового 

середовища. 

Дослідники виділяють такі якості рекламного звукового образу:  

– здатність інтенсивно фіксувати увагу;  

– спрямованість на формування позитивних емоційних реакцій 

споживача;  
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– співвіднесеність можливих звукових асоціацій з якостями 

рекламованих об’єктів [7, с. 107]. 

У роботах, присвячених психології музичного сприйняття, 

підкреслюється роль апперцепції – залежності сприйняття від минулого 

життєвого досвіду. Мова йде про роль суб’єктивного слухового досвіду. 

Реклама повинна враховувати досвід певних соціальних груп та 

співвідносити звукові реалії з віковими, соціальними, культурними 

особливостями обраної групи. Так, вплив музики залежить від віку; 

статистичні дослідження психологів підтверджують наявність різних 

музичних уподобань у різних соціальних груп [7, с. 109]. 

Дослідники відзначають, що звуковий образ у рекламі повинен: 

– відповідати смаковим перевагам цільової аудиторії, 

сформованим під впливом колективно набутого життєвого слухового 

досвіду; 

– послугуватися критеріями естетичної якості звукового 

матеріалу, який обов’язково викликає позитивні емоційні реакції у 

масового слухача; 

– бути оригінальним, емоційним, щоб привертати увагу; 

– гарантувати легкість сприйняття, моментальну зчитуваність, 

спиратися на інтонаційні стереотипи; 

– бути естетично приємним, не суперечити усталеним уявленням 

про красу, благозвучність. Слуховий епатаж також можливий, але як 

виняток або особливий прийом. Слід відзначити, що в сучасній 

радіорекламі шокові елементи трапляється рідко; здебільшого реклама є 

одноманітною [7, с. 112–113].  

Слідування цим принципам забезпечує необхідне емоційне 

забарвлення суб’єктивного звукового образу та позитивність сприйняття 

рекламного продукту [7, с. 113]. 
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Дослідники стверджують, що реклама та звук нероздільні. Такі 

висновки робляться на основі історії рекламних повідомлень. Першою 

була саме усна форма реклами, спочатку – глашатаї, які повинні були 

мати особливий «рекламний» голос, сильний, темброво окреслений та 

виразний. Ці якості при озвучуванні тексту виконували функцію 

привертання уваги та стали стимулом для використання найпростіших 

музичних інструментів, якими є ріг та дзвоник [7, с. 114–115]. 

У Середньовіччі як один із головних видів усної реклами 

функціонували викрики торговців. Для кожного товару були свої слова, 

своя мелодія крику, своя інтонація та свій словесний і музичний образ. 

Викрики мали три головні функції. По-перше, інформували про товари, – 

тут головну роль відігравав текст. По-друге, вони мали привертати увагу 

покупця, а тому озвучувалися з максимальною гучністю, щоб 

виокремлюватися серед подібних. Третя функція – знакова: особлива 

мелодія крику, особлива інтонація маркували саме цей вид товару чи 

послуги [7, с. 128]. 

Завдання передати звуком життєві відчуття є актуальним для 

радіореклами. Воно може бути вирішене на основі використання звукових 

реалій оточуючого світу. Увесь звуковий спектр, який ми сприймаємо, – 

це звуки штучні та природні.  

Природні звуки поділяються на дійсно природні та предметно-

функціональні. До першого типу належать звуки, породжені природним 

середовищем – неживим та живим. Це шум дощу, шелест листя, плюскіт 

води, грім, голоси людей, птахів, звірів тощо. Цей звуковий комплекс 

відіграє в радіорекламі дуже велику роль, створюючи відчуття реальності 

того, що відбувається. Як правило, в радіорекламі використовуються ті 

звуки, які несуть позитивний емоційний ряд. Так, звуки сильного вітру 

або інші явища природного світу, здатні злякати, виходять за межі 
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головної настанови рекламного продукту – сформувати максимально 

комфортну емоційну реакцію на рекламований товар. Проте в окремих 

випадках такого роду звуки також можуть бути використані в якості або 

інтригуючого парадоксу, або – сукупно з іншими засобам – смислової 

гіперболи. Через розважальний характер FM-станцій тривожні звуки 

трапляються рідко.  

Предметно-функціональні звуки – це звуки предметного світу, вони 

характеризують життєдіяльність людини в побуті. Це скрип дверей, звуки 

роботи техніки тощо. Роль їх у рекламному повідомленні полягає в тому, 

щоб наблизити умовний по суті ряд рекламних образів до життєвої 

реальності [7, с. 126]. Проте, якщо в групі дійсно природних звуків 

задіяні реакції на звукові подразники, відпрацьовані століттями і через це 

засвоєні на генетичному рівні (емоційні реакції на звуки природи), то при 

використанні групи предметно-функціональних звуків важливий інший 

ефект. Вони мають відтворити всім відомі звичні побутові реалії і тим 

самим посилити відчуття необхідності, невіддільності рекламованої 

реальності від побутового світу споживача. До природних звуків 

дослідники радіореклами відносять і голоси всім відомих акустичних 

музичних інструментів. Вони в сучасній українській радіорекламі 

використовуються дуже рідко. 

Штучні звуки – це та галузь звуків, котра на має аналогів у 

природній реальності і продукується завдяки використанню 

комп’ютерних технологій [7, с. 127]. Зазвичай такі звуки створюються 

поєднанням декількох природних звуків і об’єднуються в ритмічні групи.  

Музика. Дослідники реклами відзначають, що музика – це 

специфічний засіб комунікації [7, с. 128]. Специфічність музики полягає в 

тому, що вона «інформує» на рівні настроїв, емоцій та образів, що 

викликаються асоціативним рядом. Але слід відзначити, що 
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використовувати музику в рекламі треба обережно – мелодія може 

запам’ятатися, а рекламований товар – ні. Популярна мелодія може 

відволікти слухача від змісту рекламного ролика, викликати в його 

свідомості інші, не пов’язані з рекламним продуктом асоціації, тим самим 

помітно знизивши ефект впливу реклами, якщо не звівши його нанівець 

[7, с. 130]. 

Можна говорити про необхідність продуманого й уважного добору 

музичної фонограми, оскільки її фактура є тим чинником, що значно 

впливає на сприйняття, розуміння, а також запам’ятовування змісту 

радіореклами [5, с. 5]. У теорії звукорежисури та психології музику 

поділяють на два типи фактур – прозору та щільну. Прозора музична 

фактура може складатися з моно-інструмента, мелодії і легкого 

акомпанементу та 2–3 інструментальних голосів. Щільна фактура 

музичної фонограми припускає одночасне звучання великої кількості 

інструментальних голосів, аж до звучання усього складу симфонічного 

оркестру [5, с. 3]. 

Музика – це корисний інструмент переконання, у контексті 

рекламного повідомлення музика посилює ефективність комунікації. При 

цьому не слід забувати про те, що вона може й знизити ефективність 

комунікації при невмілому та недоречному використовуванні: «Необхідно 

враховувати контекст, у якому здійснюється музична рекламна 

комунікація. Відповідно, слід зосередити увагу на музичній структурі та її 

взаємодії з такими важливими посередниками, як співвіднесеність між 

музичними та немузичними значеннями в рекламі» [29, с. 36–37]. Слід 

враховувати також суб’єктивне сприйняття споживачем музики, бо це 

стосується центральної ідеї рекламного радіоповідомлення, та 

організацію таких музичних елементів, як звук, гармонія, мелодія, ритм 

[29, с. 36–37]. 
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Також не можна залишати поза увагою демографічні 

характеристики цільового ринку. Таким чином, з достатньою точністю 

можна визначити, як буде сприйнята відповідність музичного вибору 

тексту рекламного повідомлення [29, с. 37]. 

Існує також співвіднесеність між такими музичними елементами, 

як швидкий темп, голосне звучання, живий ритм, високий регістр, з 

таким характеристиками сприйняття музики, як «весела», «вишукана», 

«ігрива». Повільний темп, тихе звучання, спокійний ритм та низький 

регістр належать до сумних, печальних, замріяних та сентиментальних 

почуттів. Тональність – мажор чи мінор – є найбільш стабільним та 

впливовим з усіх елементів у вираженні емоційного настрою музики. 

Мажорні та мінорні тональності разом із іншими музичними елементами 

сприйняття слухачем створюють передумову для веселощів чи печалі. 

Різні настрої, у свою чергу, можуть сформувати різне ставлення 

споживача до товару та стимулювати, або ж, навпаки, знизити бажання 

здійснити покупку [144, с. 39]. 

О. Сергєєва зазначає, що першочергове значення має дослідження 

в рекламі двох факторів: ролі музики у визначенні емоційного фону 

рекламного повідомлення та відповідності між цим повідомленням та 

емоційним значенням покупки рекламованого товару [144, с. 37]. 

Невід’ємною частиною аудіореклами, якою є реклама на радіо, є 

голос. Мовлення диктора чи дикторів є основним компонентом 

радіорекламного впливу. Як правило, основою мовленнєвої діяльності 

диктора виступає рекламний текст, що є головним акустичним 

компонентом радіореклами. 

Голос має декілька якостей. До них належить регістр (висота 

звучання) та тембр (забарвлення звучання) [7, с. 136]. Розглянемо, яку 

інформацію ці дві якості несуть споживачу. 
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Регістр голосу характеризує перш за все статеву приналежність 

його носія. Цей момент важливий для реклами, бо, як відомо, існують 

товари чоловічої та жіночої споживацької орієнтації. Для реклами, 

спрямованої на чоловічу аудиторію (автомобілі, технічні інструменти), 

чоловічий голос звучатиме авторитетніше. Така сама ситуація з жіночими 

товарами.  

Найчастіше в радіорекламі превалюють низькі чоловічі голоси, 

рідше – голоси середнього регістру. Як правило, низький голос 

асоціюється з якостями авторитетності, переконливості [7, с. 137]. 

Стосовно жіночих голосів – пріоритетність тут залежить від забарвлення 

(мелодійний, дзвінкий) та інтонації.  

Тембр у сукупності з регістром голосу несе інформацію про вік. На 

сучасних FM-стаціях превалюють молоді голоси. Однак очевидно, що 

голос диктора має співвідноситися з рекламованим товаром. Так, у 

рекламах жувальної гумки використання голосу похилого віку буде 

недоречним. Навпаки, в рекламі побутових товарів, лікарських засобів, 

продуктів харчування голос зрілої людини звучить більш переконливо: це 

пов’язано зі стереотипом, що досвідчені люди вміють обирати кращі 

товари [7]. 

Окремо виділимо дитячі голоси. Вони в радіорекламі є популярним 

через те, що привертають увагу, виділяються серед майже одноманітних 

жвавих та веселих голосів дикторів радіомовлення. Образи дітей – одні з 

найбільш ефективних за силою впливу [7, с. 138]. Об’єднання в одній 

рекламі різновікових голосових тембрів має конкретне смислове 

навантаження – затребуваність товару, що рекламується, усіма без 

винятку.  

Далі розглянемо контролюючі якості голосу: артикуляцію, темп, 

та акценти.  
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Артикуляція в лінгвістиці – робота органів мовлення, необхідна 

для вимовляння звуків. Вона забезпечує чітку вимову, при якій текст 

добре сприймається. Проте чіткість повинна супроводжуватися 

природністю. Радіорекламний текст має бути природним, не штучним, 

має бути розмова, а не зачитування один одному фраз із тексту 

радіореклами.  

Темп – це швидкість вимови. Часто рекламодавець стурбований 

завданням у мінімум часу вкласти максимум повідомлення, бо від того, 

скільки ефірного часу займає рекламний текст, залежать витрати на нього 

[7, с. 139]. Але прискорення темпу негативно відбивається на 

радіорекламному повідомленні, адже радіореклама сприймається лише на 

слух, люди часто слухають радіо, займаючись іншими справами, і не 

мають змоги записати назву товару, адресу та телефон магазину. 

Прискорення вимови в радіорекламному повідомленні може бути 

природним та штучним. Природне – диктори говорять швидше, ніж 

зазвичай, штучне – збільшення темпу певної частини повідомлення, яка 

обов’язково має бути в радіорекламі, але несе неголовну інформацію про 

товар. Зокрема, часто в сучасній українській радіорекламі штучне 

прискорення використовують для озвучування номерів ліцензій та 

посвідчень. Це зазвичай комбінація із багатьох цифр, зачитування якої в 

нормальному темпі забирало б багато часу. Ці відомості мають бути в 

рекламному повідомленні, аби підтвердити законність та легальність 

товару, але вони не несуть інформації для споживача, окрім того, що 

ліцензія власне є, вважають рекламодавці, тому виголошувати їх повільно 

не вважають за потрібне.  

Акценти – це риторичне підкреслення, інтонування, виділення 

певних слів в повідомленні, на які покладається найбільше смислове 

навантаження. 
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Ми окреслили коло музичних та немузичних звуків, які є 

аудіоматеріалом у радіорекламі. Одні з них активно використовуються, 

ресурси інших задіються менш інтенсивно.  

Підсумовуючи, зазначимо функції, які здатен виконувати звук у 

рекламі. 

Дослідники виділяють дві головні функції рекламних звуків – 

фонову та символізуючу. У рекламному повідомлені вони можуть бути 

представлені відокремлено, а можуть органічно співіснувати. 

Фонова функція музики аналогічна функції фону на полотні 

живописця. Фон завжди інформативний, він задає певний емоційний тон, 

який споживач зчитує не прямо, а підсвідомо [7, с. 141]. Науковці 

зазначають, що фонова музика на радіо асоціюється з рекламованим 

продуктом і впливає на вибір через створення умов. Проста демонстрація 

не стимулює виявлення симпатії, котра, вочевидь, багато в чому залежить 

від того, чи був представлений товар під улюблену музику, чи навпаки. 

Вплив комерційної реклами має бути ефективнішим при демонстрації її 

на музичному фоні, на противагу сухій інформації про продукт. При 

якісному створенні умов продукт асоціюється з позитивними відчуттями, 

котрі викликає улюблена мелодія. Фонову функцію виконує музика 

спокійного темпу, середнього регістру, з максимально комфортним для 

слуху тембровим забарвленням. Це створює тепле середовище, відчуття 

комфорту. Фонову функцію можуть виконувати і життєво-функціональні, 

і природні звуки. Такі звукові реалії мають сформувати в реципієнта 

внутрішнє відчуття необхідності доповнення спектру звуків його звичної 

побутової обстановки новими, тими, які так привабливо представлені в 

рекламній звуковій версії [189, с. 59]. 

Проте, в ряді випадків музичний матеріал може виконувати 

функцію фону лише формально. Індивідуалізований музичний фон 
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відрізняється наявністю яскравих мелодійних зворотів, часто тембрально 

виокремлених та жанрово конкретизованих. Залишаючись у цілому 

музичною «підложкою», музика стає більш запам’ятовуваною, вона 

активніше підключається до характеристики об’єкта реклами, а при 

частому прослуховуванні закріплюється у підсвідомості реципієнта 

[7, с. 14]. 

Символізуюча функція пов’язана зі здатністю звукового ряду 

виступати в якості ідентифікатора товару. В. Шевченко наголошує: 

«Використання музики, яка викликає емоції, співвіднесена із 

символічним значенням покупки продукту, підвищують вірогідність 

здійснення покупки» [189, с. 57]. 

Музика може символізувати товар і навіть стає одним із елементів 

фірмового стилю, зокрема логотипу. Під логотипом у рекламі розуміють 

фірмове найменування або умовне позначення, виконане у фірмових 

кольорах компанії та з використанням певного шрифту. Після правової 

реєстрації логотип – словесний товарний знак. Музичний логотип – це 

звуковий ідентифікатор товару. Дослідники дають таке визначення: «це 

звуковий сигнал, який забезпечує взаємодію між потребою у якій-небудь 

товарній категорії та назвою марки» [7, с. 149]. Поряд із вербальними 

символами такий музичний мотив стає своєрідним «товарним знаком». 

Він лунає у найбільш важливий, кульмінаційний момент рекламного 

контексту, при словесній характеристиці товару з акцентуванням на 

торговій марці.  

Він сформувався саме в лоні радіореклами – у процесі розвитку 

радіорежесури було виявлено властивість коротких звукових інтонацій та 

навіть шумів бути носіями семантичної інформації. Це стали 

використовувати і в системі радіопозивних. Було усвідомлено, що музика 

може виконувати роль слова в тому випадку, якщо буде обрано 
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відповідний код. Механізмом формування такого коду було багаторазове 

повторення – і через це закріплення – конкретного звукового сигналу за 

певною інформацією. 

Слоган – це найкоротше яскраве формулювання головної якості, яка 

визначає привабливість товару, що рекламується. Його завдання – 

активізувати увагу та встановити пряму асоціацію між закличною 

словесною формулою та конкретним товаром. Головна функція слогану – 

укріплення споживацької мотивації по відношенню до конкретної 

товарної групи [7, с. 145]. Слогани спираються на символізацію, 

визначальна риса якої – наявність додаткових значень, котрі пасивно 

сприймаються масовою аудиторією. Вони викликають у реципієнта 

асоціації, діють на нього недомовленістю, таємничістю [163, с. 42]. До 

слогану висовуються такі вимоги – яскравість, контрастність, 

запам’ятовуваність. Аудіоряд допомагає підсилити ці якості: 

– музична інтонація робить мовленнєву більш виразною; 

– запам’ятовуваність музичного слогану вища, бо звук є активним 

засобом підвищення запам’ятовуваності [7, с. 145]. 

Таким чином, музичний ряд у радіорекламних слоганах може 

суттєво підкреслити ступіть мотиваційного впливу на реципієнта. 

Музичний слоган має глибинне коріння у вітчизняній культурі. Можна 

говорити про генетичний зв’язок із фольклорними витоками – торговими 

викриками. 

Музичний матеріал, який має ідентифікувати товар, за своїми 

якостями повинен бути протилежним тому матеріалу, який виконує роль 

фону, він має бути яскравішим. Гарантом запам’ятовуваності музики 

може слугувати жанрова приналежність, а саме її опертя на танцювальні 

жанри – фолькстрот, вальс, рок-н-рол тощо. Крім того, матеріал має бути 

орієнтований на конкретну соціально-вікову групу. 
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Робота над звуком у конкретному рекламному продукті має три 

етапи, а саме: 

– вибір звукових реалій; 

– організація звукового простору; 

– розподіл звукового матеріалу в часі.  

Згадаємо прийняте в радіожуралістиці визначення звукового образу 

– це сукупність звукових елементів (мовлення, музики, шумів), які 

створюють у слухача через асоціації уявлення про матеріальний об’єкт, 

життєву подію, характер людини [47]. При роботі зі звуком у рекламі 

необхідно співвіднести обрані засоби музичної виразності з образом 

рекламованого товару, бо це зробить можливим формування потрібних 

асоціацій та спрямує уяву реципієнтів у потрібне русло.  

Також не можна залишати без уваги питання про жанрово-стильову 

природу музичного ряду, котра має відповідати як природі рекламного 

блага, так і вподобанням цільової аудиторії. Потрібно шукати оригінальне 

рішення, яке б змушувало звук не просто звучати, а й ефективно 

працювати на рекламний образ [7, с. 160–162]. 

Окрім слів, музики й шумів, з яких складається рекламний текст, 

свій вплив на ефективність повідомлення здійснюють і більш загальні 

фактори: 

– формат станції та відповідність йому стилю ролика й 

рекламованого товару; 

– час виходу в ефір; 

– тривалість звучання; 

– «обрамлення» рекламного тексту іншою рекламою, музикою або 

повідомленнями; 

– структура рекламного повідомлення – характеристики тексту; 

– оригінальність ролика, емоційний вплив. 
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Розглянемо докладніше ці положення на конкретних прикладах 

текстів, виконаних у різних жанрах радіореклами.  

У сучасних рекламних текстах використовується майже виключно 

популярна музика. Це можна пояснити тим, що музика, яка лунає в 

рекламному повідомленні, має бути наближеною за стилем та жанром до 

репертуару станції, щоб повідомлення мало вплив на цільову аудиторію. 

Виняток становлять лише невелика частина повідомлень, у яких лунає 

музика у силі ретро, – це повідомлення радіостанцій «Ретро-FM» та 

«Мелодія».  

Досить нечасто на сучасних радіостанціях лунає класична музика. 

Зазвичай вона використовується в радіорекламних текстах жанру 

радіосценки. У таких повідомленнях класична музика виконує фонову 

функцію, створюючи настрій. Здебільшого використовуються повільні, 

романтичні мелодії в рекламах товарів, призначених для жіночої 

аудиторії, – це реклама магазинів хутра, парфумів, поїздок «на двох» 

тощо.  

Нерідко трапляються класичні мелодії і в жанрах рекламного вірша. 

Припускаємо, що таким чином рекламодавці намагаються наблизити 

рекламні повідомлення до високого мистецтва, проте використання 

класичних композицій не завжди є вдалим, зокрема через недоречність 

рекламованого товару та примітивного тесту повідомлення, бо рекламні 

вірші здебільшого не відрізняються вишуканістю. Мета використання 

таких елементів – естетизація товару, створення образу вишуканої речі, 

якою в рекламі може стати будь-що. 

Наприклад, на тлі повільної спокійної мелодії лунає текст 

римованого рекламного повідомлення, покликаний романтизувати штори, 

який завершується рядками: «Хто ж чарівник, що зробив нам добро? / 

Зветься він студія штор "Серебро"» («Наше радіо»). У цьому тексті 
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віршовані рядки читають чоловік та жінка; доброзичлива розмова з 

приємними інтонаціями викликає асоціації з домашнім затишком, 

створює образ комфортної оселі, яка неможлива без гарних штор. 

Формується образ товару не просто як витвору мистецтва, а як чогось 

фантастичного, адже штори створені «чарівником». 

У жанрах звернення та анонсу музика виконує виключно фонову 

функцію, тому вона тут малопомітна, примітивна. 

Окремо слід сказати про музику в жанрі радіоанонсу. На сучасних 

FM-станціях анонсуються здебільшого музичні події: концерти, клубні 

вечірки, танцювальні змагання тощо. Тому музика в цих жанрах – це не 

просто фон, вона власне показує, що рекламується, та має в рекламному 

повідомленні створити такий самий настрій, як і на тій події, що 

анонсується, аби зацікавити споживача. Здебільшого лунають також 

клубна музика та популярні мелодії.  

Окремо слід сказати про жанр рекламної пісні: тут музика має 

головну, змістоутворюючу роль, тому про це докладніше йтиметься 

нижче.  

Рекламотворці порівняно нечасто використовують цей жанр: є 

ризик того, що мелодія запам’ятається, а рекламований товар ні. 

Припускаємо, що через ці обмеження останнім часом у жанрі рекламної 

пісні все більшої популярності набуває стилізування повідомлень під 

R&B-мотиви. У таких текстах використовуються здебільшого примітивні 

мелодії, які менше відволікають увагу від речитативного тексту. 

Показовий приклад – реклама перукарні в жанрі рекламної пісні. 

Повідомленні починається та закінчується розпівним «Перукарня 

"Естетка"», а далі лунає речитативний текст, половина якого 

виголошується жіночим голосом, інша частина – чоловічим. 

Повідомлення також супроводжується фоновими звуками користування 
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ножицями. 

Жіночий голос: «Педикюр, манікюр і красива зачіска, / Де вам 

зроблять все це дешево і якісно? / Де на мінімум витрат максимум 

ефекта? / Перукарня є така з назвою "Естетка"». Чоловічий голос: 

«Дом 90-а, Московський проспект – / Максимальний ефект. / Це просто – 

стати дівчиною з глянцю. / Сім, три, два, одинадцять. / Це перукарня 

"Естетка"» («Шарманка»). 

Тут створюється образ перукарні як естетично вартісного об’єкта та 

універсального засобу легкого перетворення звичайної жінки на красуню. 

Перша частина повідомлення творить образ найкращої перукарні, адже 

лише тут усі процедури з наведення краси є дешевими та якісними. Друга 

ж частина, виголошена впевненим у собі чоловіком, посилює ці якості, бо 

є констатування того, що після відвідування салону можна відповідати 

еталонам краси, які продукуються речниками масової культури – 

глянцевими жіночими журналами. 

У сучасних рекламних повідомленнях здебільшого лунають 

чоловічі голоси. Два і більше різних голоси використовуються в жанрі 

радіосценки, що пояснюється її драматургічною природою. Також 

різними голосами виголошуються такі частини рекламного повідомлення, 

як вірш та дикторський текст. Це робиться для того, аби уникнути 

одноманітності та не втратити увагу слухача, бо рекламне повідомлення з 

римованою частиною лунає досить довго. Дитячі голоси є дуже 

популярними наразі в жанрі рекламного вірша. Це можна пояснити 

зокрема тим, що дитяча манера виголошувати рекламні повідомлення 

привертає увагу слухача, а дитячі голоси вирізняються серед низки 

дорослих.  

Серед недоліків дикторського мовлення в радіорекламі, зокрема 

українській, можна відзначити одноманітність – здебільшого рекламні 
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повідомлення озвучуються тими ж дикторами, які читають новини чи 

ведуть прямий ефір на радіо. 

Часто на радіо використовують звуки оточуючого середовища. Це 

пов’язано з тим, що такі шуми допомагають створити атмосферу та 

привернути увагу слухача. Так, часто подібні звуки використовуються у 

жанрах радіосценки та звернення до слухача.  

Отже, можемо сказати, що зі звуків на сучасних радіостанціях 

превалює музика, шуми трапляються рідко, бо є органічними для 

обмеженої кількості жанрів. Розглянувши роль музики в різних 

рекламних жанрах, можемо сказати, що здебільшого музика відіграє в 

різних жанрах радіореклами фонову роль. Лунає здебільшого сучасна 

популярна музика. Це можна пояснити декількома факторами – музика 

має бути подібною до тієї, що лунає в ефірі радіостанції, та сучасна 

музика є одним із надбань масової культури, частиною якої наразі є і 

реклама.  

Ми розглянули основні критерії жанроподілу української 

радіореклами. Для ілюстрування теоретичних положень проаналізуємо 

найбільш поширені жанри реклами сучасного вітчизняного 

радіопростору за виділеними критеріями. 

 

3.3 Парадигма жанрів радіореклами в сучасному українському 

медіапросторі: структурно-семантичні особливості 

Рекламна радіосценка 

Радіосценка – мініатюра, котра відтворює якусь життєву ситуацію. 

Така сценка будується за законами драматичних творів: є зав’язка, 

кульмінація та розв’язка. Це може бути обмін репліками кількох героїв. 

Діалоги мають бути виразними, відображати розвиток дії, бо, на відміну 

від телевізійного рекламного ролика, радіосценку неможливо побачити. 
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Радіосценка належить до великих жанрових форм. Зазвичай рекламне 

повідомлення в цьому жанрі триває 30–40 секунд – це оптимальний час, 

який дозволяє розгорнути певну сюжетну лінію та втримати увагу 

слухача. У текстах цього жанру часто використовується 

інтертектуальність, яка відсилає до одвічних тем: конфліктів батьків та 

дітей, чоловіків та жінок тощо. 

Прикладом звернень такого типу є радіосценка, яка рекламує новий 

депозит «Укрсиббанку»: 

Жінка (захоплено): 

– Яка сукня! Це ж моя мрія! От як би ти не клав гроші на депозит, 

ми б зараз… 

Чоловік: 

– Так ми можемо зняти їх у будь-який момент. Оновлений депозит 

«Активні гроші»: поповнюйте або знімайте потрібну суму, коли вам 

треба. «Укрсиббанк» – зірки до ваших послуг («Люкс-FM»). 

Ця реклама врівноважує ґендерний конфлікт, який виникає через 

різні життєві погляди чоловіка та жінки. Послуга в наведеній радіосценці 

представлена як універсальний засіб, який може запобігти цьому 

конфлікту. Також тут використовується стереотипне уявлення про 

небайдужість жінок до шопінгу. Ця радіосценка переконує, що товар – це 

найкращий засіб для потрапляння до бажаного стандарту попиту – 

можливість придбати те, що сподобалося, тут і зараз. 

Також радіосценка може відображати типову побутову ситуацію. 

Наприклад, робітники хочуть піти раніше з роботи. Усі репліки 

виголошуються різними голосами: 

– Іван Іванич, я сьогодні піду раніше? Дякую! 

– Відпустіть мене на пару годинок…  

– Шеф, я закінчив, тікаю! 
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– Лєночка, куди це всі? 

– У магазині «Драйв-спорт» нова зимова колекція. Всі знають! 

У нас нові надходження: сноуборди, ковзани, одяг та взуття – усе 

для яскравих зимових вражень. Проспект Гагаріна, 10, телефон… 

(«Наше радіо»). 

Для радіосценок характерне використання лексики та синтаксичних 

конструкцій, притаманних розмовній мові. У наведеному прикладі 

можемо виділити такі: «куди це всі?», «тікаю» у значенні «іду», звертання 

до керівника «шеф» тощо. У текстах цього жанру часто використовуються 

музика, яка створює певний настрій, та шуми, що допомагають краще 

уявити ситуацію та місце розмови. 

Реклама магазину «Айседора» в жанрі радіосценки побудована у 

вигляді діалогу між чоловіком та жінкою. Жінка розгадує кросворд. 

Діалог відбувається на тлі повільної, заспокійливої музики, яка створює 

приємний настрій та відчуття затишку: 

– Відомий поет XX сторіччя, Сергій… 

– Єсенін. 

– Кохана жінка та муза поета, 8 літер. 

– Айседора. 

Стильні шуби з натурального хутра на Єсеніна, 1. Магазин 

«Айседора»: норкові та боброві шуби виробництва Греції та Італії. 

«Айседора» на Єсеніна, 1. Поезія вишуканого хутра («Люкс-FM»). 

У цій рекламі використовується інтертекст, який відсилає слухача 

до історії взаємин Сергія Єсеніна та Айседори Дункан. Назва вулиці та 

магазину органічно введені в концепцію рекламного тексту та слогану. 

Слоган «Поезія вишуканого хутра» – і вулиця, названа на честь відомого 

поета.  

Рекламна радіосценка може не безпосередньо відображати життєву 
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ситуацію, а асоціативно відсилати до неї. Такою є реклама акції від 

мобільного оператора «Life:)». Текст цієї реклами, на відміну від 

попередніх прикладів, не містить діалогу, а є дуже динамічним та 

емоційним монологом: «Ми втрачаємо її!!! Дефібриляція! Розряд! Ще 

розряд! Ух, пульс відновлено! Ваша Life-сім-картка буде жити! 

Подовжуйте життя вашій сім-картці, поповнюйте рахунок, 

накопичуйте бонуси та отримуйте можливість виграти 1 000 000 

гривень! Умови акції на сайті… Life – можливо все!» («Шарманка»). 

Специфічна лексика та медична термінологія, а також звуки роботи 

медичної апаратури, використані в тексті цієї реклами, створюють певний 

образ. За типом тексту це інтригуюча реклама, бо вербальний текст та 

звуки, які ми чуємо на початку ролика, змушують слухача уявити 

операційну. Реципієнту цікаво, який товар чи послугу будуть 

рекламувати, він очікує, що це буде реклама якихось медичних послуг або 

ліків, – а чуємо інформацію про мобільний зв’язок.  

Музика в жанрі радіосценки відіграє допоміжну роль. Музичне 

наповнення має відповідати загальному настрою міні-вистави, це може 

бути романтична, весела, спокійна, динамічна мелодія відповідно до 

змісту. Інтертекстуальність на рівні музичного супроводу в жанрах 

радіосценки майже не використовується, бо це розсіює увагу слухача та 

відволікає від змісту. Радіосценки можуть реалізовуватись у діалогічній 

або полілогічній формі. Діалогічну форму використано у вищенаведеному 

зверненні з інформацією про магазин «Айседора», полілогічну – у 

вищезгаданій рекламі магазину «Драйв-спорт». 

Монологічна форма у сценках не використовується, бо так 

неможливо передати розвиток дії. Проте можуть прямо звучати репліки 

лише одного персонажа, а інший мається на увазі, але прямо не проявляє 

себе, як у розглянутій вище рекламі акції від мобільного оператора 
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«Life:)» з використанням медичної термінології. 

В. Смирнов співвідносить цей жанр радіореклами із жанрами 

журналістики з документально-художніми елементами [146]. Певні 

ознаки таких жанрів тут дійсно є, але, на нашу думку, до якогось 

конкретного жанру журналістики сценку віднести не можна, бо вона так 

само має елементи жанрів інших категорій духовно-практичної діяльності 

(зокрема, драматургії).  

Жанр радіосценки має сильні можливості впливу на масову 

свідомість через те, що він, як зазначають дослідники, є найкреативнішим 

серед жанрів радіорекламних текстів. Він створює ілюзію присутності 

слухача при події, відображає знайомі реципієнту життєві ситуації, є 

найбільш наближеним до нього. Саме в цьому жанрі втілюються одвічні 

конфлікти та бінарні опозиції. Ефект «наближеності» досягається завдяки 

розмовним конструкціям, які використовуються в діалогах.  

Рекламний вірш 

Рекламний вірш – це римоване звернення до реципієнта. Цей жанр 

бере початок у фольклорній культурі, де римовані оголошення посідали 

значне місце. Сьогодні, порівняно з іншими жанрами, римовані 

оголошення використовуються в радіорекламі нечасто. Головною 

перевагою цього жанру можна назвати те, що віршовані тексти гарно 

запам’ятовуються, привертають увагу. Прикладом може бути реклама на 

«Хіт-FM»: 

Дитячий голос: Журнал «Мир семьи» здатний всім показати: 

Жіночий голос: Кохання, інтим, психологія, діти. 

Дитячий голос: Журнал «Мир семьи» може все охопити! 

Чоловічий голос: Журнал «Мир семьи» – журнал про найдорожче! 

У цьому рекламному зверненні гарно підібрані голоси персонажів, 

інтонації відповідають класичному уявленню про сім`ю: наївний дитячий 
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голос, ніжний жіночий та мужній, впевнений чоловічий. Текст звучить на 

тлі спокійної музики, яка створює відчуття домашнього затишку, сімейної 

ідилії. 

Більшість текстів сучасного українського радіопростору в жанрі 

рекламного вірша – це реклама товарів. Для реклами послуг цей жанр 

використовують рідше, оскільки нелегко вкласти адреси та телефони у 

віршований розмір. Рекламний вірш може також використовуватися разом 

зі звичайним прозовим текстом. Прикладом такого поєднання є реклама 

програми «Час кохання» та конкурсу віршів на «Нашому радіо»: 

Там, де кохання, там завжди вірші. 

З кохання виникла поезія всесвітня. 

Вірш про своє кохання напиши –  

Отримай романтичну подорож до Відня! 

Говорити про кохання краще віршами. А ще краще з програмою 

«Час кохання». По буднях, з 19 до 20 години. Торгівельна марка «Котнар» 

та «Наше радіо» оголошують поетичний конкурс. Відчуваєш творче 

натхнення? Надішли свій шедевр на електронну адресу «Нашого радіо». 

Слухай найкращі вірші у програмі «Час кохання» та голосуй за них на 

сайті… На переможця чекає подорож до столиці Австрії Відня! («Наше 

радіо»). 

Ця реклама створює романтичний настрій завдяки тому, що 

вербальний текст звучить на тлі романтичної повільної музики. Вірш 

виголошується жіночим голосом, а прозовий текст – чоловічим, 

персонажі говорять повільно. У наведеному прикладі вірш є скоріше 

засобом привертання уваги, адже власне рекламна інформація міститься в 

прозовій частині оголошення. Останній рядок викликає інтерес, 

реципієнту цікаво, що потрібно зробити, щоб отримати подорож, тому 

він, вірогідно, дослухає прозову частину повідомлення. Просте 
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оголошення не справляло б такого враження. Слід також відзначити, що 

доцільним є рекламування конкурсу віршів саме у віршованій формі, тож 

у наведеному прикладі жанр гарно співвідноситься з рекламованим 

об’єктом. Вірш забезпечує рекламному оголошенню бажану легкість 

сприйняття. 

Цей жанр також належить до великих жанрових форм 

радіореклами, хоча в сучасному радіопросторі рима трапляється й у 

невеликих римованих повідомленнях (але вони поодинокі і становлять 

скоріше винятки): 

Таксі «Веста 002» отримало новий телефон 1502. 

Зателефонуй, 

Вартість заказу одразу почуй («Шарманка»). 

Зазвичай тривалість рекламного вірша складає 40–50 секунд, в 

окремих випадках – хвилину. Перевагою цього жанру є те, що він добре 

привертає та утримує увагу реципієнта, активно впливаючи на масову 

свідомість, бо римовані повідомлення краще запам’ятовуються. 

Недоліком є те, що не всі ідеї та рекламні концепції можна втілити в 

жанрі рекламного вірша, важко, наприклад, заримувати телефони, адреси. 

Розглянемо рекламу магазину «Мамин дім»: 

Дощик пада з неба, 

Листячко летить, 

Тож мені вже треба 

Курточку купить. 

А до куртки джинси,  

Щоби пасували, 

А до джинсів светрик – 

Гарний та яскравий.  

Шапочку й кросівки, 
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І веселий плащик.  

В «Маминому домі» одяг є найкращий. 

Не баримося й ходім 

Все купляти в «Мамин дім» (дитячий голос). 

Магазин «Мамин дім» – найкраще для мам та малюків! (чоловічий 

голос) («Люкс-FM»). 

Вірш виголошується дитячим голосом із характерною виразністю, 

що створює відповідний настрій. Останній рядок не належить до тексту 

власне вірша, він не є римованим і виголошується іншим, чоловічим, 

голосом. У цій рекламі ми бачимо приклад чіткого сегментування 

аудиторії: це повідомлення розраховано на жінок, які мають маленьких 

дітей. Маємо апеляцію до одвічних сімейних цінностей, материнської 

турботи, – що потенційно впливає на масову свідомість. У цьому тексті 

рекламується як сам магазин, так і наявний у ньому асортимент товарів. 

Мова йде не власне про товар, а про якості рекламованого об’єкта, які 

мають вирішити проблему: інстинктивна потреба матері піклуватися про 

дитину ідентифікується з необхідністю купувати осінній одяг. 

Інтертекстуальність у текстах рекламного вірша майже не 

трапляється. Іноді як елемент інтертекстуальності з метою привернення 

уваги реципієнта вірші відомих поетів компонують з дикторським 

текстом. Такі поєднання зазвичай є не дуже вдалими через недоречне 

використання інтертектуальності: 

Рученьки терпнуть, 

Злипаються віченьки.  

Боже, чи довго тягти? 

З раннього ранку до пізньої ніченьки 

Голкою денно верти. 

Відкиньте усі буденні справи. У п’ятницю в ефірі «Нашого радіо» 
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справжній майстер голки та ножиць Михайло Воронін. Слухайте нас з 

9-ї до 10-ї ранку. Ставте питання і отримуйте вичерпні відповіді від 

справжнього майстра («Наше радіо»). 

Сумний вірш П. Грабовського створює поганий настрій, зміст вірша 

зовсім не сполучається з текстом диктора. Лише зрозуміла реклама може 

зацікавити і, відповідно, змусити придбати товар, скористатися послугою, 

або, як у наведеному прикладі, послухати радіопередачу. Музичне тло в 

жанрі рекламного вірша зазвичай не використовується. Особливий 

мелодійний ефект досягається завдяки виразному читанню. Реалізується 

таке повідомлення в монологічній, рідше – в діалогічній та полілогічнй 

формах. Незважаючи на невисокі художні якості, цей жанр, на нашу 

думку, доречніше співвідносити із літературними явищами, ніж із 

жанрами журналістики.  

Рекламне звернення 

У цьому жанрі використовується пряме звертання до слухача:       «–

Скільки коштує хвилина твоєї роботи? Скільки часу ти витрачаєш на 

пошук інформації? Телефонуй – перша глобальна довідкова... Дізнавайся 

швидше, адже час – це гроші» («Наше радіо»). 

Наведемо низку показових прикладів жанру рекламного звернення: 

«Бажаєте отримати від свята задоволення? Довірте тим, хто на цьому 

розуміється. "Орбіс" – безтурботне свято. Тел. …» («Шарманка»); 

«Справжній чоловік діє за принципом "прийшов та виграв". Приходь 

24 січня в казино "Аргус" та виграй 100 тисяч доларів. Світ 

підкорюється тому, хто діє. Казино "Аргус": пр. М’ясний, 1, тел.…» 

(«KISS-FM»). 

Тексти цього жанру радіореклами зазвичай короткі. На початку 

рекламного звернення – питання, що створює ілюзію безпосередньої 

розмови зі слухачем. Жанру притаманне використання наказового 
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способу дієслова, що є прямим спонуканням до дії. У наведених 

прикладах можемо зустріти лексеми «телефонуй», «довірте», «приходь», 

«виграй». Також слід відзначити, що в текстах цього жанру часто 

використовують крилаті вирази, є вони й у наведених прикладах: «…час – 

це гроші», «Світ підкорюється тому, хто діє». 

Усі названі приклади – це реклама послуг. Реклама товарів у жанрі 

звернення в сучасному українському радіопросторі не є поширеною. 

Зазвичай у цьому жанрі рекламуються саме послуги. 

Традиційно цей жанр відносять до малих жанрових форм 

української радіореклами. Тексти цього жанру розраховані приблизно на 

п’ятнадцять секунд радіоефіру. Їм властиве активне використання 

інтертекстуальності. Інтертекстуальність у вигляді афоризмів та приказок 

пожвавлює досить сухі, фактичні повідомлення. Відома мелодія в 

рекламних зверненнях використовується порівняно нечасто через те, що 

головний акцент робиться на вербальну складову. Цей жанр відрізняється 

шаблонністю та лінійністю, зазвичай тексти будуються за схемою: 

звернення до реципієнта – називання рекламованого об’єкта – спонукання 

до дії. 

Звернення до аудиторії має привернути увагу, для створення ілюзії 

розмови та уявного наближення до слухача використовується довірливо-

дружнє звертання на «ти». На початку звернення лунає питання або 

пропозиція, а рекламований об’єкт постає універсальним механізмом 

вирішення важковирішуваної проблеми, зняття психологічної напруги, 

поліпшення умов життя тощо.  

У цьому жанрі музичне наповнення не є головним елементом, 

музика лише створює настрій, вона лунає тихіше, ніж текст. Зі звукових 

компонентів більше значення мають шуми. Зазвичай вони 

використовуються в жанрі рекламного звернення для того, щоб 
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допомогти слухачу зануритися в ті обставини, які моделюються у 

звернені: звуки природи (реклама туристичних фірм), хрускіт обгорток 

від цукерок (реклама солодощів), дзвін монет (реклама лотерей, банків). 

Такий шум використовується й у рекламі журналу «Деньги»: «Шукаєш 

спосіб, як забрати гроші з проблемного банку? Шукаєш банк, якому зараз 

можна довіряти? Хочеш захисти свій депозит? Купуй спеціальний випуск 

журналу "Деньги" – "Все про депозити": надасть всю необхідну 

інформацію, кваліфіковані поради, реальні приклади, а також зразки 

позивних заяв, корисні телефони та адреси. Спеціальний випуск журналу 

"Деньги" – реальна допомога вкладникам» («Стильне радіо»). 

Наведений приклад являє собою також зразок інтригуючої реклами: 

рекламований об’єкт не називається на початку повідомлення, – але 

загалом елементи інтриги та недомовленості в цих жанрах 

використовуються порівняно нечасто. Характерний елемент жанру 

рекламного звернення – це повторювання назви рекламованого об’єкта в 

середині та наприкінці повідомлення. 

Окремо слід сказати про форму реалізації повідомлення в жанрі 

рекламного звернення. Формально такі тексти реалізуються в 

монологічній формі, але по суті вони є уявним діалогом зі споживачем, 

репліки якого можна домислити. Із жанрами журналістики цей жанр не 

співвідноситься.  

Анонс 

Анонс – мала жанрова форма. Мета цього жанру – привернути 

увагу до майбутньої події. Текст рекламного повідомлення не 

відрізняється деталізацією інформації щодо події, про яку йде мова. У 

тексті особливий акцент робиться на даті та місці проведення заходу. 

Інтертекстуальність тут майже не використовується, бо інформація має 

бути максимально чіткою та прозорою, без натяків та недомовленостей. 
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Наприклад: «21 вересня. Останній романтик Олександр Рибак. Перша 

столиця України дає відлік масштабному концертному туру по країнам 

СНД найромантичнішого героя сучасності. 21 вересня у 19.00 – перший 

концерт у КЗ "Україна". Олександр Рибак – казка, відображена в музиці. 

Довідки за телефоном…» («Наше радіо»). 

Для жанру анонсу характерне й використання музичного 

різноманіття. Це пояснюється тим, що на радіо найчастіше анонсуються 

музичні події: концерти відомих співаків, клубні вечірки тощо. При цьому 

переважає саме клубна музика, шумові ефекти тут використовуються 

рідко, більшість анонсів начитують чоловіки. Залучаються найвідоміші 

пісні, які є візитною карткою виконавця. Такими інструментами в 

повідомленнях цього жанру створюються образи події – концерту чи 

вечірки – як незнаного досі, небувалого заходу, відвідання якого є 

обов’язковим. 

Музика для жанру анонсу є не головним, але обов’язковим 

елементом. Зазвичай на FM-станціях у жанрі анонсу рекламуються події, 

де головною є саме музика: це клубні заходи, концертні тури та виступи 

виконавців, – тому уривки з пісень є додатковим елементом привернення 

уваги. 

Маємо приклади використання предметно-функціональних звуків 

та шумів у цьому жанрі. Наприклад, у програмі на «Русском радио» слова 

рекламного тексту лунають на тлі звуків стукоту по клавіатурі та роботи 

мобільного телефону: «Як вам зекономити купу грошей та часу? Як за 

допомогою мобільника встигати більше та швидше? Як завдяки 

смартфону працювати в дорозі і навіть займатися творчістю? 

Розбираємося в програмі "Перпетум мобілє". По буднях, на "Русском 

радио"». 

За формою реалізації повідомлення цей жанр є підкреслено 
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монологічним і найбільше корелює із традиційним жанром журналістики. 

Його особливістю є те, що товар співвідноситься не лише з жанром 

рекламного повідомлення, але й із каналом масової комунікації: 

рекламовані виконавці та заходи мають відповідати музичному формату 

радіостанції. Найпоширенішим цей жанр, за нашими спостереженнями, є 

на радіо «KISS-FM». У жанрі анонсу тут рекламуються різноманітні 

клубні заходи: «14 листопада в клубі "Рой" вечірка чорного гумору. В 

гостях театр екстремального гумору "Рейв ренжерс", місто Донецьк. 

14 листопада, клуб "Рой"»; «15 листопада, в суботу, клуб "Патіс" 

запрошує усіх клаберів на грандіозну танцювальну подію міжнародного 

масштабу "Back to black night" разом із світовою зіркою DJ Майкл Колін. 

Попереднє бронювання столиків… Клуб "Патіс" – кожна ніч для нас – 

свято»; «13 листопада паті-бар "Doom" оголошує правила гри на вечірці 

"Freedom": на барі у тебе знижка 50 відсотків, покажи флаєр та 

пройдеш вільно. В цій грі брат грає проти брата. 13-е, четвер, DJ Брат 

та DJ Брат. Пати-бар "Doom" – найди себя в нем!» («KISS-FM»). 

В останньому прикладі добре обіграно в тексті назву клубу, аналогічну 

щодо назви комп’ютерної гри. 

Можна сказати, що ефір станції «KISS-FM» перевантажений 

рекламними текстами одного жанру, що призводить до одноманітності, а 

тексти губляться серед подібних собі звернень. 

Рекламне оголошення 

З погляду креативності та образності це найпримітивніший жанр 

радіореклами. У сучасному українському медіапросторі тексти цього 

жанру використовуються порівняно рідко. Причини непопулярності 

жанру ми вбачаємо передусім у його тьмяності, через яку він губиться 

серед більш яскравих та цікавих радіосценок, рекламних пісень, 

віршованих повідомлень тощо.  
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За розміром це мала жанрова форма. Інтертекстуальність 

використовується зрідка у вигляді цитат: «У "Домі оптики" триває літо. 

Вражаючий вибір сонцезахисних окулярів. Відомі бренди поруч із 

демократичними марками. Прикраса та надійний захист очей. Знижки 

до кінця вересня 50 %. "Дом оптики": давайте дружить домами» 

(«BEST-FM»). Відсилання до цитати з фільму «Москва сльозам на вірить» 

у даному випадку виконує роль мовної гри. 

Музика використовується дуже рідко, жанр є підкреслено 

монологічним та, на нашу думку, найбільше співвідноситься із 

традиційною журналістською жанрологією.  

Для жанру рекламного оголошення, як і для рекламного звернення, 

характерне опертя на вербальну частину тексту, тому чимало уваги 

дослідники приділяють голосу диктора. Яскравий приклад – реклама 

автомобілів. Тут використовується характерний для радіореклами 

переконливий голос, який створює образ впевненого в собі чоловіка, 

порадам якого можна довіряти. Наприклад, у рекламі «Suzuki» ці якості 

посилюються апелюванням до раціонального у вербальній частині: «Вас 

не купити автомобільним килимком у смужечку? Не піддаєтеся на 

решту автомобільних цяцьок? Suzuki пропонує ідеальну формулу 

раціоналіста: переваги повного приводу, помножені на якість, та 

суперціна – все дорівнює Suzuki S4». Музика та шуми тут не вирізняються 

оригінальністю, здебільшого це предметно-функціональні звуки. 

Рекламна пісня 

Максимально органічним з огляду на специфіку радіокомунікації є 

жанр рекламної пісні, оскільки на сучасних FM-станціях саме музика та 

пісні займають більшу частину ефіру.  

Експериментально доведено, що вимовлене слово запам’ятовується 

краще за написане, а співучо інтоноване ще більше привертає увагу. 
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Невигадливий, без складних ідей текст, римований та ритмічний – 

гарантія миттєвої запам’ятовуваності [135, с. 153]. 

Є два шляхи скорення рекламних пісень, які широко 

використовуються у світовій практиці. Перший – це експлуатація відомих 

популярних мелодій та їхня перетекстівка. Проте, деякі дослідники не 

рекомендують використовувати в рекламах відомі мелодії, аргументуючи 

це так: є вірогідність, що слухачі, не усвідомлюючи того, замінять новий 

текст оригінальним і завдання стимулювання пригадуваності марки не 

буде виконане [135, с. 153]. Вітчизняна реклама останнім часом широко 

експлуатує як фон популярні мелодії, розраховуючи при цьому на ефект 

пізнаваності. 

Другий шлях – це створення оригінальних мелодій. Він 

складніший, бо пов’язаний з участю у процесі створення реклами 

композитора. Парадокс полягає в тому, що не треба створювати щось 

оригінальне, неповторне та повноцінне. Вигадати нову мелодію важко 

саме тому, що гарантією запам’ятовуваності стає простота та 

невибагливість. Слухач підхопить нову мелодію, у випадку, якщо вона 

спиратиметься на інтонаційні стереотипі, які є добре відомими масовій 

аудиторії [135, с. 153–154]. 

Переваги цього жанру – у більшій емоційності порівняно з іншими 

жанрами. Це сприяє привертанню уваги та робить рекламну пісню 

легкою для запам’ятовування. Властивість окремих мотивів 

репрезентувати ціле дозволяє одному, нехай випадково почутому, 

фрагменту музики навіть без тексту реконструювати увесь смисловий 

ряд, включаючи механізми пригадування, що для ефективності 

рекламного повідомлення важливо. Для цього потрібне дотримання двох 

основних умов. По-перше, у тексті пісні повинен рефреном лунати 

основний рядок рекламного повідомлення, який обіграє категорію товару 
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та марку. По-друге, мелодія повинна лишатися протягом тривалого часу 

незмінним компонентом реклами, що дозволить їй паралельно з 

вербальним текстом налагодити асоціативний зв’язок з рекламованим 

товаром [135, с. 155]. 

Мелодія пісні може не тільки активізувати згадування марки товару, 

а й стати елементом фірмового стилю. Це має місце в рекламних серіалах, 

які протягом тривалого часу тиражуються рекламні пісні зі стійким 

музичним рядом, але змінюваним текстом.  

У чистому вигляді рекламна пісня трапляється рідко. Зазвичай 

тексти цього жанру поєднуються з дикторською розповіддю, яка 

інформує про місце, час та інші деталі продажу. Ця частина може бути 

дуже короткою, у тому випадку, якщо всі характеристики товару 

подаються у музичній частині рекламі.  

Інший випадок – рівновага між музичною та вербальною частинами 

рекламного тексту та вкраплення музичного уривку в кількісно 

переважаючу частину рекламного повідомлення. У цьому випадку 

пісенний розділ може виконувати різні функції – привертання уваги, якщо 

пісні знаходиться на початку повідомлення, кульмінації – наприкінці 

повідомлення [7, с. 158]. 

Цей жанр не є популярним у сучасному українському 

радіопросторі, Певною мірою легковажність, розважальність, притаманна 

текстам цього жанру, обмежують кількість товарів або послуг, 

рекламувати які доречно в жанрі рекламної пісні. Наведемо кілька 

репрезентативних прикладів. 

«ННМ!!!», «ННМ!!!», «ННМ!!!» 

Замов у нас рекламу, заощадь копійку, 

Замовляй рекламу на самоклійку. 

Зрозумій, товариш, нема краще схем, 
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Працювати треба з фірмою «ННМ». 

Витратив гривню – отримаєш чотири 

«ННМ» знаходиться на Артема, чотири. 

Іди сюди, не треба чекати, 

Широкоформатний друк в нас легко замовляти. 

Записуй телефон та телефонуй: 7-5-9-8-8-8-0 («Наше радіо»). 

Пісня, текст якої наведено, виконується в стилі реп. Цей стиль 

розрахований скоріше на підлітків та молодь, ніж на потенційних 

рекламодавців. Також не на користь рекламній агенції діє текст низької 

якості, примітивні рими. Назва агенції – абревіатура, у пісні вона 

вимовляється нечітко, через співзвучність літер правильно почути назву 

складно. 

У вас юбилей, день рожденья, банкет? 

Тогда приглашайте к себе «Орбис-бенд», 

Для вас мы споем и сыграем с душой, 

Что может быть музыки лучше живой? 

Прикраса будь-якого свята, переможець фестивалю живої музики 

«Дежавю-2006» гурт «Орбис-бенд». Найкращі хіти XX століття у 

професійному виконанні. Телефон… («Наше радіо»). 

У цьому прикладі пісня поєднується з дикторським текстом. У 

таких випадках пісня має взаємодіяти з текстом ведучого, складати з ним 

одне ціле. Пісня зазвичай відкриває текст, а розповідь доповнює його. У 

наведеному прикладі дикторський текст лунає на тлі розпівного «Орбіс-

бенд», що сприяє кращому запам’ятовуванню назви гурту. 

Бросил карты, домино 

И уехал в Слатино, 

Не могу иначе,  

Я люблю рыбачить! 
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Чудовий відпочинок та відмінна рибалка на водоймищі Гримучий 

Ключ, біля селища Слатино. Генеральний партнер – торгова марка 

«Чернігівське». «Чернігівське»: живи на повну! Телефон… («Шарманка»). 

У цьому прикладі пісня завдяки стилізації під танцювально-

фольклорну мелодію передає атмосферу відпочинку, створює відповідний 

настрій.  

Рекламна пісня зазвичай завершує рекламний блок на радіо. Вона 

належить до великих жанрів радіореклами і може тривати до двох 

хвилин. Рекламна пісня може існувати окремо, а може складати єдине 

повідомлення разом із дикторським текстом. Цей симбіоз пояснюється 

тим, що пісня – гарний спосіб привернути увагу, але далеко не всі 

компоненти рекламного повідомлення можна заримувати та покласти на 

музику. Це стосується передусім адрес та телефонів.  

Інтертекст у рекламній пісні залучається за допомогою 

використання відомої мелодії, на яку пишеться рекламний текст. Музика 

тут є засадничим компонентом. Форма організації повідомлення може 

бути і монологічна, і діалогічна, і полілогічна, залежно від того, скільки 

виконавців презентують рекламну пісню. Із жанрами журналістики цей 

жанр не співвідноситься. 

Самопрезентація каналів 

Вище ми зазначали, що існує тенденція до виділення самореклами 

радіостанцій в окремий жанр (згідно визначення, яким ми користуємося: 

жанр – це синтез характерних особливостей змісту і форми, відносна 

сюжетно-композиційна сталість). Самопрезентація підходить під це 

визначення: змістовною особливістю цього жанру є постійний об’єкт 

рекламування – радіостанція, можна констатувати й відносну сюжетно-

композиційну сталість (це короткі, лаконічні повідомлення, які 

відрізняються динамічністю). Завжди наголошується на особливостях, 
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винятковості певної радіостанції, причому такі акценти розставляються за 

допомогою влучно підібраних двох-трьох слів або вдало побудованого 

речення. Самопрезентація здійснюється каналами для того, аби 

популяризувати власну станцію, наголошувати на її відмінностях від 

інших. Зазвичай за тоном, музичним наповненням, використаною 

лексикою самопрезентація гармонує з форматом тих пісень, які лунають в 

ефірі. Зважаючи на всі ці особливості, на нашу думку, можна 

стверджувати, що на сьогодні самопрезентація каналів – це окремий жанр 

радіореклами, який має свої жанрові особливості. 

Для підтвердження цієї тези проаналізуємо декілька показових 

прикладів самореклами в сучасному українському радіопросторі. 

Самореклама радіостанції «Наше радіо» – це рядки з українських 

пісень, які обрамлюються дикторським текстом: 

Наше радіо. Наша реклама. 

«Наше радіо»: 

Осталась только тоньше инея на ладони линия 

Да да да, люблю тебя (двічі) 

Самба белого мотылька 

У открытого огонька 

Как бы тонкие крылышки не опалить. 

«Наше радіо»: улюблені пісні нашої країни. 

Як бачимо, дикторська складова значно менша за музичну. У ній 

особливий наголос інтонаційно робиться на слові «наше» – воно 

вимовляється м’яко, по-доброму, привітно. Тим самим радіостанція 

позиціонується як близька слухачу, рідна. Це гармонує з музичним 

форматом радіостанції, бо в ефірі «Нашого радіо» немає іноземних 

пісень, лунають виключно україно- та російськомовні, зі значною 

перевагою перших. 
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Музичну складову обрано невипадково: у рекламному тексті 

використано рядки з пісень, які найчастіше замовлялися радіослухачами 

всіх українських станцій за останні три роки. Ці пісні також 

підкреслюють наближення радіостанції до аудиторії. 

Організація повідомлень самопредставлення каналів у формі попурі 

з популярних мелодій – досить розповсюджений прийом. Пісні, які 

лунають на початку повідомлення, зазвичай обираються не випадково – 

це уривки з найпопулярніших треків, котрі лунають в музичній частині 

ефірного часу. У рекламі радіостанції «Пятница» рядки лунають через 

відбивку, після – дикторський текст: 

Не унывай, что за окнами май,  

Что проходит весна, она не одна 

То ли воля, то ли не воля 

Мечта сбывается и не сбывается  

Я знаю пароль, я вижу ориентир 

Слушайте радио «Пятница», и расскажите друзьям о радио 

«Пятница»! У нас всегда пятница!  

У наведеному прикладі радіостанція виступає як атрибут та символ 

відпочинку – фінальний слоган натякає на завершення робочого тижня. 

Таким чином, самореклама підкреслює наближення до аудиторії та 

налаштовує на відпочинок. У дикторському тексті наголос робиться на 

назві станції – її повторювальність має сприяти запам’ятовуванню. 

Фінальна частина – слоган – також використовується як окреме 

повідомлення, коротка форма цього тексту лунає в ефірі частіше.  

Наступний показовий приклад – це самореклама радіо «Мелодія»: 

«Реклама на радіо "Мелодія" – про це варто дізнатися. Телефон 

рекламної служби…». У цьому тексті реклама постає інформаційною 

складовою ефіру. На радіо лунають переважно пісні у стилі «ретро», тож 
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самореклама здійснюється інтертекстуальним слоганом «Ти моя мелодія». 

Завдяки цьому підкреслюється близькість до аудиторії. 

Самореклама на «Русском радио» здійснюється за допомогою 

дикторського тексту такого характеру: «Справжні відбірні хіти на 

"Русском радио". Справжнім шанувальникам. "Русское радио" – все 

будет хорошо». Цим текстом декларується певна «обраність» слухачів 

«Русского радио»: справжні шанувальники мають слухати справжні хіти. 

Фірмовий слоган радіостанції налаштовує на позитив. 

Самопредставлення в текстах невеликого хронометражу – це 

тенденція, яку ми можемо спостерігати в сучасному українському 

радіопросторі. Лаконічними повідомленнями, без віршованих форм про 

себе повідомляють здебільшого ті радіостанції, де інформаційно-

аналітичні блоки переважають над музичною складовою, або ж пісні в 

ефірі взагалі відсутні: «Радіо "Вести". Радио новостей и мнений».  

Окрім лаконічності текстів, слід відзначити особливу увагу 

радіостанцій до музичного супроводу самореклами. Здебільшого це 

оригінальні мелодії, тобто створені саме для цієї конкретної радіостанції, 

а не запозичені з відомих пісень. Це підкреслює особливість та 

своєрідність кожної радіостанції та створює настрій, відповідно до 

позиціювання: «Легкое и спокойное радио "Релакс"». 

У цьому прикладі більшість повідомлення займає саме музика: 

заспокійлива мелодія лунає до початку дикторського тексту та після його 

виголошення. «Relax» з англійської перекладається як «відпочивати», 

«розслаблятися» – саме таку атмосферу – розслабленості – і має створити 

музичний фон.  

Останній приклад, який дещо відрізняється від попередніх, – 

самореклама радіостанції «Шарманка»: «"Шарманка": Вмикай! Слухай! 

Живи!» («Шарманка»). 
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Наказовий спосіб дієслова є прямим спонуканням до дії. Лексеми 

«вмикай», «слухай», «живи», розташовані у такому порядку, 

представляють радіостанцію невід’ємним атрибутом життя слухача.  

Розглянемо самопрезентацію за виділеними вище критеріями 

жанроподілу. 

За розміром цей жанр належить до групи малих: тексти 

самореклами лунають протягом 4–10 секунд, але транслюються такі 

повідомлення досить часто, декілька разів на годину. Вони 

використовуються як у рекламних блоках, так і в якості відбивок між 

піснями та інформаційними випусками, дикторськими годинами та 

виключно музичним часом. 

Інтертекстуальність у текстах цього жанру використовується 

найчастіше у вигляді відомих мелодій, які виступають у ролі фону для 

вербальної складової. 

Музичне наповнення є обов’язковою складовою самореклами. 

Найчастіше музика є оригінальною та пізнаваною, відповідаючи формату 

радіостанції: це може бути стилізація під шансон, ретро, реп, поп-музику, 

клубну, техно, рок тощо.  

Тексти цього жанру організовуються в монологічній, рідше – 

діалогічній формі. Протягом тривалого часу на «Шарманці» та «Русском 

радио» самопрезентація здійснювалася в діалогічній формі: дикторський 

текст виголошували популярні ведучі, які працюють разом у ранкових 

ефірах.  

Самореклама не співвідноситься з жанрами журналістики. 

Виникають певні специфічні жанрові закономірності, за якими 

створюється самореклама, – зокрема лаконічність, динамізм, пряме 

спонукання до дії. 
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Висновки до розділу 

Проаналізувавши жанри реклами в сучасному українському 

радіопросторі, можемо зробити висновок, що найбільш поширеним є 

жанр рекламного звернення. Це пов’язано з тим, що тексти цього жанру 

прості в написанні, вони добре сприймаються на слух, створюють ілюзію 

безпосередньої розмови зі слухачем. Також часто ми можемо зустріти 

рекламну радіосценку, головною перевагою якої є оригінальність, – ці 

тексти виділяються на тлі майже однакових за будовою рекламних 

звернень. Рекламні вірші та пісні рідко трапляються в чистому вигляді, 

зазвичай вони поєднуються з дикторським текстом; також слід відзначити 

порівняно невисоку якість цих текстів. У більшості випадків жанр 

відповідає рекламованому об’єкту. 

Існує тенденція до поєднання та виокремлення нових жанрів. Також 

слід наголосити, що для певної кількості реклами радіо є 

«підтримуючим» засобом: основна частина реклами розміщується в 

газетах або в зовнішній рекламі, а підтримуюча частина кампанії 

проходить через радіоефір. Це додає кампанії динамізму – інформація, 

яка публікується в періодиці, доповнюється емоційними 

радіоповідомленнями. 

Тож можемо підсумувати, що наразі відбувається оновлення 

системи радіорекламних жанрів, зокрема в українському радіопросторі, з 

урахуванням як трансформацій у радіосегменті медіасфери, так і змін у 

споживчих пріоритетах, а також у динамічному масовокультурному 

дискурсі сьогодення. 
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМА ЯК ЯВИЩЕ МАСОВОЇ 

КУЛЬТУРИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Реклама є не тільки засобом організації діяльності, яка 

здійснюється в комерційних, політичних та інших цілях, але й продуктом 

соціокультурного порядку, елементом масової культури, однією з її 

рушійних сил. 

Останні десятиріччя з ефіру FM-станцій зникають власне 

журналістські матеріали, залишаються лише короткі інформаційні 

повідомлення у випусках новин. Основну ж частину ефіру сучасних 

радіостанцій заповнюють пісні та рекламні блоки, рідше – спонсорські 

передачі. З огляду на це, можемо говорити про комерціалізацію сучасного 

українського радійного простору.  

Комерціалізація культури – це одна з ознак масової культури. 

Масовою культурою дослідники називають змінення культури в цілому, 

тобто розвиток ЗМІ та ЗМК (радіо, кіно, телебачення, гігантські тиражі 

газет, журналів, інтернет), індустріально-комерційний тип промисловості 

та розподіл стандартизованих духовних благ, відносну демократизацію 

культури, підвищення рівня освіченості мас при парадоксальному 

знижені духовних запитів. 

Інтерес до явища «масова культура» виник досить давно, і на 

сьогодні існує чимало досліджень, теорій та концепцій масової культури. 

Автори більшості з них схильні розглядати її як особливий соціальний 

феномен, котрий має свою специфіку, генезис та тенденції розвитку.  

У питанні про час виникнення феномену масової культури є різні 

точки зору. Деякі дослідники вважають її одвічно притаманною культурі 

й тому виявляють уже в античному епосі, у видовищних дійствах 
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Римської імперії. Інші пов’язують виникнення масової культури з 

науково-технічною революцією, що принесла з собою зовсім нові 

способи виробництва, поширення та споживання культури.  

Масова культура в її розвинутому вигляді вперше сформувалася у 

США. Виникненню її сприяв розвиток засобів масової комунікації – газет, 

популярних журналів, радіо, грамзаписів, кінематографа. Все це, з одного 

боку, демократизувало культуру, відкривало до неї доступ масовій 

аудиторії, з іншого – зумовило проникнення в культуру комерційних 

інтересів, культура стала предметом бізнесу [116, с. 45]. 

Розвиток масової культури в Європі та США йшов різними 

шляхами. В Європі масова культура (народні розваги, мистецтво 

жонглерів, мімів) завжди протистояла культурі офіційній, контрольованій 

державою та церквою. У США масова культура спершу пропагувала 

стереотипи й ідеї офіційної культури, основним регулятором якої стала 

реклама. Масова культура стала такою невід’ємною часткою культури 

американського суспільства, його культурної свідомості, що її вивчення 

переважає в системі, наприклад, американської вищої освіти. 56 % курсів 

США присвячені вивченню «популярних» видів культури (курси з 

телебачення, кіно, реклами, журналістики) [116, с. 67]. 

Згідно підходу Д. Белла, масова культура – це організація 

свідомості в інформаційному суспільстві, особлива знакова система чи 

мова, на якій члени інформаційного суспільства досягають 

взаєморозуміння. Вона виступає як ланка, яка пов’язує постіндустріальне 

суспільство високої спеціалізації та людину, яка інтегрована в нього лише 

як «часткова» людина. Комунікація між «частковими» людьми, вузькими 

спеціалістами відбувається лише на рівні «масової людини», тобто 

середньою загальнодоступною мовою, якою є масова культура [25, с. 23]. 

Зараз, відзначають дослідники, масова культура проникає 
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практично в усі сфери суспільства та формує єдиний семіотичний 

простір. У сучасній науці виділяють три основних рівні масової культури: 

– кіч-культура (низька, навіть вульгарна); 

– мід-культура (культура середньої руки); 

– арт-культура (мас-культура, не позбавлена художнього змісту та 

естетичного вираження). 

Говорячи про масову культуру, слід також відзначити її головні 

характеристики, серед яких дослідники виділяють такі: 

- орієнтування на гомогенну аудиторію; 

- спирання на емоційне, ірраціональне, колективне, позасвідоме; 

- швидкодоступність; 

- швидкозабуваність; 

- оперування середньою мовленнєвою семіотичною нормою [1].  

Ці ознаки масової культури притаманні й сучасній українській 

радіорекламі, тож можна говорити про те, що радіореклама є частиною 

масової культури. 

Масова культура, актуалізуючи очікування масової аудиторії, 

задовольняє її потреби в дозвіллі, розвагах, іграх, спілкуванні тощо. У 

сфері споживання реклама найчастіше виступає транслятором культурних 

кодів – її розробники намагаються асоціативно «прив’язати» 

позиційований товар до вже сформованих у суспільній свідомості 

цінностей, архетипів та символів.  

Роль соціокультурних чинників у процесі споживання стає все 

більш значимою у сучасному світі. У зв’язку із цим зростає роль 

досліджень культурно-символічних аспектів споживання, зокрема, роль 

культурних кодів у регуляції споживчої поведінки. Певною мірою 

культурний код може бути порівняний з ідеєю (породженою певною 

культурою), яка «закладається» в матеріальний об’єкт і перетворює його 
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на наповнений смислом символ. Культурні коди, надаючи символічного 

значення об’єктам та явищам, створюють основу для формування уявлень 

про ціннісну значущість цих об’єктів та явищ для людини. Об’єкт, щоб 

стати об’єктом ціннісної орієнтації, повинен бути «помічений» індивідом 

як цінність.  

Досліджуючи культурні коди комерційної реклами, зазначають 

дослідники (так, як ці коди сприймаються реципієнтами рекламних 

повідомлень), ми отримуємо можливість дізнатися, які культурні коди 

представлені в масовій свідомості (у першу чергу, йдеться про ті аспекти 

свідомості, які регулюють споживчу поведінку) [76, с. 159]. 

Реклама дає широкий вибір моделей поведінки. Дослідники 

виділяють п’ять типів культурних кодів сфери споживання, які 

використовуються у рекламних текстах: 1) «краса і сексуальність»; 

2) «сімейне щастя і моральні відчуття»; 3) «багатство і розкішне життя»; 

4) «здоровий спосіб життя»; 5) «комфорт» [76, с. 128]. У радіорекламі, за 

нашими спостереженнями,  найчастіше використовуються коди «сімейне 

щастя і моральні відчуття», «здоровий спосіб життя»; «комфорт», рідше – 

«сексуальність». Пояснити меншу кількість повідомлень, де головною 

темою рекламного тексту є «багатство і розкішне життя», можемо тим, 

що такий код простіше використовувати в рекламі, розміщеній у 

візуальних засобах масової комунікації.  

Для ефективного сприйняття реклама повинна мати чіткі культурні 

ознаки, а також враховувати національні особливості історії та 

менталітету аудиторії. Перш ніж створити рекламу, орієнтовану на 

споживача певного культурно-мовного походження, треба володіти 

інформацією щодо традицій, звичаїв, норм поведінки в цьому середовищі. 

Рекламне повідомлення повинно бути зрозумілим та близьким для 

національного споживача, а також відображати етнічні, соціальні й 
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культурні цінності суспільства. У радіорекламі ефективно сприймаються 

тексти, які апелюють до певної національно-культурної групи, що є 

цільовою аудиторією, несуть кодовану інформацію, зрозумілу та близьку 

саме їй, зберігають традиції та звичаї відповідного середовища. 

Виходячи за межі матеріальної сфери буття соціуму, реклама дає 

дослідникам підстави трактувати її як стихійний новітній суспільний міф. 

Дослідниця Л. Хавкіна відзначає: «реклама не лише запозичує 

міфологічний інструментарій, але й наскрізно насичується притаманними 

міфу базовими компонентами, котрі й стають концептуальною основою 

для структурно-семантичної організації рекламного дискурсу. До них 

відносимо передусім: бінарні опозиції, архетипи, символіку різного 

порядку та міфологічний хронотоп» [169, с. 110]. 

У дискурсі реклами протиставлення є важливим композиційним 

прийомом, який реалізує принцип бінарності. Бінарні опозиції 

відображають схильність людини до структурування елементів 

навколишнього світу за принципом парності. Саме тому бінарні 

структури, які є легшими для сприйняття логічно і психологічно, 

прагматично спрямовані і мають великий переконуючий потенціал. За 

спостереженнями дослідників, бінарні опозиції разом зі своїми 

стилістичними та атрактивними функціями в рекламних текстах 

представляють раціональну аргументацію [26, с. 40]. 

Аналіз емпіричного корпусу свідчить, що серед лексичних одиниць, 

які є елементами протиставлень, у радіорекламі домінують прикметники, 

які реалізують аксіологічні опозиції «хороший / поганий», 

«звичайний / незвичайний», «великий / малий». Ці та інші антонімічні 

протиставлення є засобами формування антитези – риторичної фігури, що 

полягає в зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але 

пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для 
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підсилення вражень, для більшої переконливості [7, с. 367]. Сутність 

антитезного методу полягає в тому, що в протилежностях шукається та 

ознака, в якій вони рівні одна одній [7, с. 369]. 

Оскільки антитеза заснована на контрастному порівнянні, вона 

ефективніша за пряме порівняння. Як контрастивний образний засіб 

антитеза використовується для виокремлення та акцентування переваг 

предмета рекламування, а також для надання повідомленню додаткової 

експресивності текстам радіореклами.  

Використання бінарної опозиції має продемонструвати переваги 

рекламованого об’єкта, порівнюючи життя людини до та після його 

використання. Реклама здебільшого продукує варіант, коли буття 

особи / соціуму / світу до «приходу» в нього рекламованого об’єкта 

(товару, послуги, події, політичного діяча тощо) трактується як 

негативний полюс опозиції, а після вживання / активування / обрання 

рекламованої реалії – як полюс позитивний. Більшість наявних у рекламі 

базових опозицій («хаос – космос», «добро – зло», «новий – старий», 

«сакральний – профанний», «свій – чужий», «старший – молодший», 

«життя – смерть», «чоловічий – жіночий», «минуле – сучасне», «сучасне –

 майбутнє», «минуле – майбутнє» тощо) є універсальною для всіх типів 

реклами – комерційної, соціальної та політичної, хоча може з огляду на 

різновид позиційованого об’єкта набувати різних форм і продукувати 

різні вторинні опозиції та протиставлення [167]. 

Розглянемо приклади використання бінарних позицій у сучасній 

українській радіорекламі: «Депозит – ненадійно, цінні папери – все 

заплутано, золото – ризиковано. Зберегти та примножити ваш капітал 

допоможе житловий комплекс "Парк-Стоун". Унікальне розташування, 

якісні матеріали, мінімум вкладень у ремонт. Найзатишніша шоста 

секція уже у продажу. Не зволікайте – кількість квартир обмежена».  
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У цьому рекламному оголошенні протиставляються поняття 

«надійний / ненадійний», яку можна інтерпретувати як функціональний 

варіант бінарної опозиції «хаос – порядок». Рекламований об'єкт – 

квартиру – представлено у вигляді найкращого варіанту для вкладання 

грошей – у той час, як решта популярних у рекламному просторі 

альтернатив виглядають сумнівними.  

Сучасний рекламний текст характеризується акцентованістю 

ґендерних параметрів, які сходять до однієї з найбільш знакових бінарних 

опозицій «чоловічий – жіночий» («він – вона»). Засоби масової інформації 

мають вагомий вплив на формування та затвердження в масовій 

свідомості ґендерних стереотипів, оскільки сьогодні вони виступають не 

тільки важливим суспільним інститутом, але й каналом передавання та 

отримання інформації. Саме тому зараз вони розглядаються як один із 

важелів впливу на масову суспільну свідомість, вважаються четвертою 

гілкою влади, неодмінною складовою становлення інформаційного 

суспільства тощо. А отже, ґендерні стереотипи, що побутують у текстах 

телереклами, обов’язково вкорінюються у свідомості пересічних 

громадян – і ті, що вже існували, і ті, які недавно з’явилися, а крім цього, 

за допомогою засобів масової інформації поширюються стереотипні 

образи та практики, запозичені в інших країнах. 

Це передбачає необхідність усебічного врахування при дослідженні 

рекламного міфу ґендерного аспекту, адже рекламне повідомлення все 

частіше втрачає ознаки інформативності, перетворюючись на інструмент 

впливу на свідомість споживача, стає засобом маніпуляції, нав’язуючи 

споживачеві, поряд із переконанням щодо необхідності придбання того чи 

іншого товару або послуги, і цілий ряд стереотипів, у тому числі й 

ґендерних.  

Реклама закріплює у свідомості споживачів образи й соціальні ролі 
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та закликає їх дотримуватись. Ґендерні установки розподіляють обов’язки 

таким чином: чоловік є сильнішим як фізично, так і інтелектуально, його 

обов’язок – допомагати жінці та насолоджуватись її красою, а завдання 

жінки – піклуватися про дітей, оберігати сім’ю від хвороб, квартиру від 

бруду і, водночас, слідкувати за власним зовнішнім виглядом. Змішування 

соціальних ролей у суспільстві не може не впливати на наповнення 

реклами, тому все частіше можна бачити приклади спростування 

вищезазначених стереотипів: чоловічі образи з’являються у домашній, 

сімейній сфері, а жіночі фігурують у діловій та професійній.  Ґендерні 

технології, які впливають на споживача на підсвідомому рівні, 

допомагають зробити рекламне повідомлення ефективнішим, дозволяють 

спрямувати рекламний вплив на конкретну цільову групу та в такий 

спосіб роблять внесок у розвиток суспільства. Тому на рекламодавцях 

лежить серйозна відповідальність щодо психологічного й соціального 

здоров’я споживачів. 

Ґендерні дослідження активізувались у другій половині ХХ століття 

завдяки теоретикам фемінізму, котрі звернули увагу суспільства на суттєві 

відмінності у поняттях «статі» та «ґендеру» Так, під статтю розумілись 

суто анатомо-фізіологічні особливості людей, на основі яких особа 

визначається як чоловік чи жінка. А поняття ґендеру характеризувалось 

сукупністю соціальних і культурних норм, яких суспільство пропонує 

дотримуватися в залежності від їхньої біологічної приналежності 

[145, с. 13]. Таким чином, ґендер визначається як соціальна роль чоловіка 

чи жінки в системі суспільних інститутів. Реклама, у свою чергу, всебічно 

сприяє засвоєнню реципієнтом таких ролей шляхом створення 

відповідних образів. 

Існування стереотипів обумовлене схильністю людей до 

узагальнень та спрощень при оцінці подій, ситуацій, образів тощо. Вони 
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формуються протягом усього життя й надзвичайно важко викорінюються 

чи заміщуються. Стереотипи насаджуються й закріплюються у свідомості 

під впливом сімейного виховання, оточення, інформаційних потоків, що 

циркулюють у суспільстві, у створенні яких провідну роль займають мас-

медіа та реклама. Сукупність стереотипів зумовлює формування 

стереотипної картини світу, в якій комфортно розташовуються наші 

вподобання, мрії, звички, можливості й сподівання. І найбільш стійкими у 

цій «ідеальній» системі постають ґендерні стереотипи. Адже бажання 

самовизначення й усвідомлення своєї приналежності до певної статі та 

соціальної ролі є фундаментальним. Ґендерними стереотипами називають 

стійкі уявлення про риси, якості, можливості та поведінку статей. 

Споживач швидко вбирає ґендерні ролі, пропоновані виробниками 

реклами, й намагається їх дотримуватись. Та розібратись, чи потрібно це 

для саморозвитку, ідентифікації себе як успішного члена суспільства в 

сучасної людини за браком часу немає можливості. 

При вивченні різноманіття ґендерних стереотипів у рекламі, 

пропонованих деякими дослідниками, й аналізі сучасного українського 

рекламного простору очевидним стає той факт, що робота рекламістів над 

соціальними ролями обох статей є масштабною. Та серед особливо 

стійких ґендерних стереотипів виділяємо такі: 1) жінка-домогосподарка, 

жінка-турботлива матуся та дружина, жінка-красуня, жінка-сексуальний 

об’єкт, жінка-жертва, жінка-рятівник, жінка-ділова; 2) чоловік-мачо, 

чоловік-експерт, чоловік-успішний, чоловік-мандрівник, чоловік-жертва 

[21, с. 140]. Багато науковців говорять про негативний вплив реклами, що 

використовує подібні образи, проте помилкою було б заперечувати її 

корисність в окремих випадках.  

Ґендерні стереотипи є неодмінними атрибутами повсякденного 

мислення, самоусвідомлення та взаємодії індивідів у соціальному 
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просторі. Варто зазначити, що вони також є важливою складовою та 

базою соціалізації, адже за умов відсутності згаданих усталених уявлень 

людині довелося б пізнавати всі речі заново, що неможливо за умов 

сучасного суспільного устрою – інформаційного суспільства. Щодо 

походження ґендерних стереотипів учені розходяться в поглядах. Дехто 

вважає, що відповідні стереотипи засвоюються та конструюються через 

систему соціалізації, дехто ж висловлює думку, що це відбувається через 

систему розподілу праці та культурні норми. Відповідно до цього існує 

кілька різних теорій щодо їх формування [38, с. 9]. 

Говорячи про проблему зображення жінки в рекламі, можна 

окреслити три аспекти: ґендерні стереотипи в рекламі, порушення 

принципу рівноправності та сексуалізація реклами. За останні десять 

років стереотипізація жінок в українському рекламному просторі 

посилилась, відзначають дослідники: жінка є або деталлю інтер’єру кухні 

чи дитячої кімнати, або сексуальним об’єктом. Реклама говорить, що в 

Україні приготуванням їжі, пранням, доглядом за дітьми займаються 

винятково жінки. Якщо порівняти чоловічі й жіночі образи, то помітними 

є й відмінності в характері. Перші завжди пов’язані з успіхом, 

ініціативністю і самостійністю, натомість другі – з пасивністю, 

спрямованістю на задоволення інтересів чоловіків і дітей. При цьому, як 

помічають науковці, котрі досліджують рекламні образи, жінки в рекламі 

здебільшого усміхнені й радісні, а чоловіки – серйозні. 

Прагматична значущість вивчення рекламного дискурсу саме в 

цьому аспекті зумовлена тим, що ефективність реклами значною мірою 

визначається доречним сегментування аудиторії (у тому числі за 

ґендерним принципом), використанням правильного набору засобів 

впливу на обраний сегмент (з урахуванням, зокрема, ґендерної 

психології), а також адекватним відтворенням наявних у суспільстві 
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ґендерних стереотипів різного порядку, за допомогою яких може 

кодуватися рекламна ідея [169, с. 9]. 

У текстах радіореклами інтертекстуальність, яка відсилає до 

одвічних ґендерних тем, конфліктів чоловіків та жінок, найчастіше 

трапляється в жанрі радіосценки:  

Жінка (захоплено): «Яка сукня! Це ж моя мрія! От як би ти не клав 

гроші на депозит, ми б зараз…»  

Чоловік: «Так ми можемо зняти їх у будь-який момент».  

«Оновлений депозит «Активні гроші»: поповнюйте або знімайте 

потрібну суму, коли вам треба. «Укрсиббанк» – зірки до ваших послуг» 

(радіо «Люкс-FM»).  

Ця реклама врівноважує ґендерний конфлікт, який виникає через 

різні життєві пріоритети та бажання чоловіка й жінки. Послуга в 

наведеній радіосценці представлена як універсальний засіб, який може 

запобігти цьому конфлікту. Також тут використовується стереотипне 

уявлення про небайдужість жінок до шопінгу. Ця радіосценка переконує, 

що товар – найкращий засіб для потрапляння до бажаного стандарту 

попиту – можливість придбати те, що сподобалося, тут і зараз.  

Наскрізно-концептульною для рекламного дискурсу дослідниця 

Л. Хавкіна називає бінарну опозицію «перемога-поразка» [169]. Рекламна 

«перемога» має необмежену кількість варіантів складників, що 

протиставляються, як окрему опозицію можна виділити опозицію 

«хвороба – здоров’я». Вона вживається найчастіше в рекламі ліків та 

товарів медичного призначення. Нам трапився приклад радіореклами, у 

якому таке протиставлення використано в рекламі взуття: «Увага! 

Європейські дослідження показали, 90 відсотків дітей народжуються зі 

здоровими ногами, але згодом кожна четверта дитина набуває проблеми 

зі ступнями та колінами. Причина – в невідповідному для дитячого 
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розвитку взутті. Інститут матері та дитини дав позитивний висновок 

дитячому взуттю "Бартек". Взуття "Бартек" – це запорука здорового 

розвитку вашої дитини» (радіо «Джем»). 

Рекламований об’єкт тут постає єдиним та універсальним засобом 

запобігти проблемам зі здоров’ям дитини. У цьому тексті маємо 

апелювання до архетипу дитини. Характеризуючи дитину як один із 

архетипів етнічної культури українців, дослідники зазначають, що він 

забезпечує інтегруючу функцію міжпоколінних зв’язків. Підтвердженням 

цього є своєрідність низки соціальних явищ, зокрема, багатодітність, 

заборона і гріховність переривання вагітності, засудження народження 

позашлюбних дітей, опікунство та усиновлення тощо, які культивувались 

нормами звичаєвого права в системі ціннісних орієнтацій українського 

народу [60, с. 12]. 

Реклама апелює до найбільш універсальних архаїчних ідей з метою 

активування міфологічних засад мислення. Національні архетипи за 

сутністю порівнюють із стереотипами. Архетип і стереотип як своєрідні 

патерни свідомості мають не тільки хронологічні і змістові відмінності, 

але й фундаментальну спільність. Специфіка стереотипу полягає у 

виокремленні «свого» культурного концепту в контексті опису «чужої» 

дійсності. Стереотип – це культурний концепт, що вирізняється 

стабільністю та яскравістю певного образу [5, с. 148]. Культурні архетипи 

є своєрідними когнітивними зразками, на які орієнтувалась індивідуальна 

поведінка і в яких в скороченій формі зберігався родовий досвід, це 

глибинні установки колективного несвідомого, визначальними рисами 

яких є стійкість та неусвідомленість [6, с. 48].  

Історично і логічно першими продуктами міфосвідомості були 

замовляння, засновані на архетипах. Поєднавшись з емпіричним 

досвідом, архетипи переросли в етноархетипи, розкриваючи ґенезу таких 
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характеристик особи, як відчуття єдності з вищими силами і стихіями, 

перебування в центрі світу, зачатки свободи. Архетипи в замовляннях 

відображають уявлення людини про модель світу, пов’язані з її 

життєдіяльністю, потребами захисту, контакту з вищими силами. 

Архаїчні тексти замовлянь свідчать про два типи ставлення людини до 

вищих сил – покори і приєднання до добрих сил з метою перемоги над 

злими. 

Із часом продуктивні можливості освоєння світу за допомогою 

архетипних образів вичерпали себе, внаслідок чого почали виникати 

міфи. У процесі пошуків основ для достовірного розуміння світу люди 

знаходили в актах рефлективного висловлювання пункт зосередження 

всієї повноти зв’язків з ним. Формою такого зв’язку стало вимовляння-

зображення об’єкта в момент здійснення сакрального акту. Це було 

першою фазою переростання архетипу в міф, продуктами якого стали 

обрядові пісні, щедрівки й колядки. 

Культура несе в собі таємну мову семантичних полів. Міфологія 

культури – система особливих семантичних шифрів, знання яких 

засвідчує приналежність до певного роду-народу. Адже, виникаючи в лоні 

міфу, архаїчні образи світовідчуття, архетипи людської свідомості 

постійно з’являються в історії людського мислення. Завдяки цьому кожен 

крок уперед завжди пов’язаний з опорою на досвід минулого, 

актуалізацією нереалізованого. 

О. Донченко виділяє 15 архетипів візантійського менталітету, до 

складу якого входять російський та український менталітети: архетип 

вічного учня, архетип домінування минулого над майбутнім (архетип 

ідеалізації старовини, архетип монарності, архетип анігілятивної рівності, 

архетип долі, архетип центрованої провини, архетип звеличення 

юродивого, архетип обрядності, імітативності, архетип едукативності, 
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архетип тотожності істини та влади, архетип вічного повернення, архетип 

вічної правди, архетип об’єктно-речової детермінації. Українській соціум, 

зазначає дослідник, характеризується ознаками інтровертивності, 

екзекутивності, екстарнальності та ірраціональності [Цит. за: 103, с. 113]. 

Ментальність реклами базується на культурних архетипах: 

використовуються зображення національних героїв, відомих місць, 

пам’яток історії та архітектури, національних географічних об’єктів, 

релігійних символів та символів національної культури. Культурний код 

формується на основі тріади: культурний архетип-народний міф-етнічний 

символ. Культурні архетипи є базовими елементами культурного коду і 

згустками психокультурних рис, які визначаються за допомогою 

соціокультурного психрографа. В умовах глобалізації поступово зникає 

національна ідентичність. Нехтування культурними архетипами є 

причиною неефективності реклами. 

 Ознаки ментальності збігаються з характеристиками феномену, 

позначеного поняттям «національний характер». Національний характер 

– своєрідне, специфічне поєднання типових рис у конкретних історичних 

і соціально-економічних умовах буття нації; уявлення народу про себе, 

сукупність стійких, основних для національної спільності особливостей 

сприйняття навколишнього світу та форм реакцій на нього. 

Національний характер фіксує певні типові риси, що найчастіше 

виявляються в тих випадках, коли йдеться не про окремих людей, а про 

групи. Однак типові риси національного характеру не варто 

абсолютизувати, оскільки у будь-якій групі людей уживаються 

національні та соціальні якості. Будь-яка риса національного характеру не 

може стосуватися лише конкретної нації, кожна з них є й 

загальнолюдською рисою. Адже так не буває, що одному народові 

властива організованість, іншому – охайність. Тому раціональніше думати 
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не про різну сукупність рис, а про різну міру вираження конкретної риси, 

про специфіку її вияву. Отже, своєрідність національної психології народу 

виражається не в неповторних психологічних рисах, а в їх неповторному 

поєднанні, вияві в певних звичаях, історичних традиціях тощо. 

Дослідження специфіки національного характеру ускладнюється багатьма 

обставинами. Однією з них є властивий будь-якому сприйманню 

соціальних явищ феномен стереотипізації, котрий особливо проявляється 

під час вивчення представників іншої етнічної групи. 

Етнічний стереотип – продукований під впливом конкретної 

етнічної культури, актуальний для представників окремої етнічної 

спільності, стійкий, емоційно насичений, ціннісно визначений, 

стандартизований образ, уявлення про певний об’єкт. 

Виникнення етнічних стереотипів пов’язане з розвитком етнічної 

самосвідомості, усвідомленням власної приналежності до певної етнічної 

групи. Таке своєрідне «Ми-почуття» фіксує усвідомлення особливостей 

власної групи, відмінність її від інших груп. Образ стереотипу 

формується під впливом міжетнічних відносин, особливої соціальної 

установки на представника іншої групи. Певну роль відіграє в цьому і 

минулий досвід спілкування з іншою етнічною групою: якщо відносини 

були ворожими, то на кожного представника цієї групи 

поширюватиметься негативна установка. Викристалізуваний відповідно 

до установки образ діє як етнічний стереотип, який не обов’язково 

негативно презентує іншу етнічну групу, але завжди засвідчує 

суб’єктивне сприйняття її. 

Усвідомлення особливостей своєї етнічної групи не містить 

упереджень щодо інших груп. Не пов’язана з упередженнями і 

констатація відмінностей між ними. З переходом від констатації до 

оцінювання іншої групи можливі перекручення її образу, пов’язані з 
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психологічним явищем етноцентризму. 

Перші спроби дати аналіз психічного складу як етносу і як нації 

українців були здійсненні ще у ХVІІІ–ХІХ століттях у працях видатних 

представників української думки М. Костомарова, В. Липинського, 

Ф. Чижевського та інших. 

Майже всі дослідники виокремлюють як типові риси українського 

національного характеру волелюбство, емоційність, що виявляють у 

музичності, наближеності українців до природи, релігійності, 

гостинності. Більшість дослідників схиляються до того, що українцям 

властива така психологічна риса, як толерантність, працелюбство, 

інтровертованість. Ця особливість виявляється в певній спрямованості на 

свій власний внутрішній світ, на проблеми перш за все власного соціуму. 

Саме тому в українському суспільстві родина, найближча громада 

відігравали велику роль і мали особливу цінність. 

Інтровертованість виявляється також у миролюбності, не 

схильності до агресії та насильства, зосередженості на своїй внутрішній 

свободі. Певна закритість для зовнішнього світу породжує особистісну 

стриманість, витривалість та впертість у досягненні задумів. 

Майже всі дослідники визначають таку характерологічну рису 

українців, як індивідуалізм. Ця риса є дещо небезпечна, тому 

індивідуалізм може виявлятися у схильності до непокори і вести до 

заперечення будь-якої влади, рисою характеру українців – як конкретної 

особи, так і етнічної групи – є здатність до саморегуляції, ця риса може 

розглядатися як рівень самостійності, розвитку самосвідомості. 

Ще однією з домінуючих рис українського національного характеру 

є його емоційність. Дослідники вказують на підвищену чутливість 

української душі, її вразливість, схильність ображатися – і відповідно 

слабку вольову регуляцію. 
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Підвищена ж чутливість до всього, що оточує, зокрема і до взаємин 

з іншими людьми інколи поєднується в українців з певною амбіційністю. 

Недостатня розвиненість соціальної волі також виокремлюється багатьма 

дослідниками українського етносу. Перевага емоційності, 

споглядальності, мрійливості над волею в характері українця часто 

призводила до того, що поставлені цілі не були досягнуті, або ж не 

реалізувалися так, як були задумані. 

Сучасна українська радіореклама апелює до сформованих у 

суспільстві культурних знань, які являють собою цілісну систему знаків 

та відсилають до глобальних універсалій, що пройняті емоційно-

ціннісними уявленнями. У сучасних аудіокомерційних повідомленнях за 

образами, словами та зображеннями містяться культурні архетипи та 

парадигми, тобто вони відповідають національно-культурним уявленням 

про світ, способи поведінки, людину та ін. Зокрема, апелювання до 

національного коду в радіорекламних текстах робиться завдяки 

використанню фразеологізмів на тлі народної української музики та 

шумів, які мають відтворювати ярмарок. Так будується реклама майонезу 

«Три козаки», виконане в жанрі радіосценки: 

– Салат без майонезу – як подушка без пір’я. 

– Це точно! 

– Вареники без майонезу – як козак без вусів! 

– Та годі й казати! 

Майонез «Три козака» – рідний смак улюблених страв! («Наше 

радіо»). 

Використання в рекламі народної музики, співів птахів, шуму 

ярмарку, назви страви допомагає українському слухачеві ідентифікувати 

рекламу та її героїв як «своїх» та надає йому розуміння, що об’єкт 

рекламування може бути використаний у реальному житті. Текст 
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рекламного повідомлення із використанням архетипу дому, національних 

страв органічно поєднується із назвою рекламованого товару – «Три 

козака». Використання в тексті рекламного повідомлення національного 

колориту підвищує ефективність реклами, деякі дослідники навіть 

називають рекламу із саме такими культурними ознаками найцікавішою.  

Як явище масової культури, сучасна українська радіореклама 

формує моделі поведінки. Зокрема, це притаманно текстам, виконаним у 

жанрі радіосценки.  

Наприклад, шуми в тексті створюють атмосферу супермаркету: ми 

чуємо відповідні шуми – касир пробиває товар, шелестять пакети – та 

чуємо діалог покупця та касира. 

– Що це?!!! Флешка?!! Аж на вісім гігабайт?!! Але ми її не 

купували. Тільки ноутбук «Асус». 

– А це вам подарунок від торгівельного центру «Шок». Флешка на 

вісім гігабайт до кожного ноутбука «Асус». Торгівельний центр «Шок» – 

Прийшов, купив, зрадів. 

Фінальний інтертекстуальний слоган, який виголошується 

динамічно та відсилає до відомого «Прийшов, побачив, переміг», 

представляє рекламований торгівельний центр запорукою радості: для 

того, щоб стати щасливим, достатньо лише прийти до магазину та 

зробити будь-яку покупку. 

Цінності масової культури, реалізовані в продуктах радіореклами, 

виражають уявлення про життєвий комфорт, соціальну стабільність та 

особистий успіх, вони адресовані всім і кожному.  

Наприклад, у цьому рекламному повідомлені, виконаному в жанрі 

звернення до слухача, рекламований товар стає запорукою майбутнього 

професійного успіху: «Франсуа Міттеран – президент Франції. Білл 

Клінтон – президент США. Білл Гейтс – засновник "Майкрософт". Ці та 
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інші відомі люди навчалися в дитинстві за системою "Монтесорі". Ваша 

дитина талановита? Не гайте часу! Ми чекаємо на вашу дитину за 

адресою…». 

У цьому приклад ми бачимо залучення імен відомих людей на 

початку реклами задля залучення уваги аудиторії. Фігурування в тексті 

повідомлення таких осіб, які вже користуватися рекламованою послугою, 

полегшує вибір споживачу. 

Змістом сучасної української радіореклами як явища масової 

культури є глибока маркетизація не стільки задоволення, скільки 

формування потреб, для задоволення яких призначені продукти 

маскульту. Маркетизація – це уніфікація соціальних, економічних, 

міжособистісних відносин на основі ринкового попиту й ринкової ціни. У 

масовій культурі товарно-грошові відносини активно втягують у себе не 

тільки економіку, але також і культуру в цілому, включаючи наукову, 

художню та всю іншу творчість.  

Практично всі продукти культури й етики стають товаром, а гроші 

дійсно стають «загальним еквівалентом» [158]. Наділяючи різні культурні 

явища певною ціннісною нейтральністю, роблячи основну ставку на 

видовищність, масова культура орієнтується у своєму впливі на 

стереотипи свідомості, стандартні штампи, не вимагаючи від людини 

витрат розумової енергії, почуттів, волі, тобто всього того, чого вимагає 

серйозне мистецтво. 

Усе, що виникає, існує, мислиться в масовому суспільстві, мусить 

користуватися попитом на ринку. Тільки в цьому випадку воно може бути 

оцінене в «загальному еквіваленті» й продане. На підтвердження цієї тези 

можемо навести такий радіорекламний текст: «Дорогоцінні метали. 

Швейцарський франк. Японська єна. Автомобіль "Тойота" – настав час 

розумних інвестицій у майбутнє. Тойта-центр на Харківському шосе. 
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Приходь!». 

Запорукою благополуччя у радіорекламному повідомленні стає 

служба довідки. Текст виконано в жанрі рекламної пісні.  

Вісім сімдесят та вісім трійок, 

За з’єднання – нуль копійок! 

Один дзвінок – і у вас все о’кей!  

У сучасній радіорекламі відбувається орієнтування на стереотипи,  

радіореклама як явище масової культури впроваджує у підсвідомість 

аудиторії низку цінностей, ніби створюючи певний спосіб життя. При 

цьому творці реклами оперують психологічними якостями людини, тим 

самим створюючи стереотипи поглядів і поведінки. Вони грають на тому, 

що люди, як правило, прагнуть бути кращими за всіх і виділятися з 

натовпу або бути принаймні як усі. 

Усвідомлення специфіки радіорекламного дискурсу і його 

загальних властивостей дозволяє стверджувати, що іманентні властивості 

реклами сприяють упровадженню в масову свідомість певних ціннісних 

настанов, які, у свою чергу, схематизують і структурують децентровану, 

роз’єднану картину рекламної дійсності. Глибинна монологічність і 

зовнішня діалогічність реклами, повторюваність, опосередкованість, 

інтенсивність, постійність, загальнодоступність рекламної інформації 

забезпечують її запам’ятовування та швидке засвоєння, а звикання до неї 

сприяє прийняттю на віру ціннісних настанов, що формують відповідні 

стереотипи як феномени свідомості. Саме «деперсоналізованість» 

ізольованого масового адресата змушує авторів рекламного дискурсу 

шукати в розумінні світу спільні точки зіткнення, якими стають ціннісні 

категорії, актуальні для тої чи іншої цільової групи. Це свідчить про 

відповідність сучасного рекламного дискурсу постмодерністському 

світосприйманню як засобу пізнання й відображення світу. Позиціонуючи 
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свій товар, реклама наділяє об’єкти несуттєвими або фіктивними 

властивостями, конструюючи ціннісну картину світу за допомогою 

привнесених у реальну дійсність оцінок. Декларативність і впливова роль 

рекламного дискурсу визначаються не стільки його зовнішньою формою, 

скільки внутрішньою настановою, яка виключає саму можливість 

суб’єкта усвідомити реальні підстави оцінки [50]. 

У своїх радіоповідомленнях рекламодавці говорять: «всі гарні 

домогосподарки користуються цим порошком» або «якщо ви будете 

їздити на автомобілі саме цієї марки або одягатися саме в цьому магазині, 

то ви будете належати до класу людей успішних, які домоглися чогось у 

цьому житті», – й у такий спосіб створюється стереотип, що 

домогосподарки, які перуть цим порошком, кращі за інших, а люди на 

таких машинах і в такому одязі успішні. 

Рекламний дискурс несе в собі риси сучасного міфу, з відірваністю 

від реальності, розмитістю суб’єкта, вічним протистоянням «темних» та 

«світлих» сил. Використання в рекламі знаків універсальних архетипів, 

наприклад: води, сонця, неба, зірок, квадрата, кола та ін., – забезпечує 

функцію заміщення, віртуалізації дійсності. Усе це має безпосереднє 

відношення до процедур ціннісної стереотипізації.  

Стереотип як явище соціального і в певному розумінні вторинного 

порядку належить до сфери конвенціонального, людських домовленостей. 

Він неявно пов’язаний із архетипом, тією духовно-розумовою плазмою, 

котра виливається в образи свідомості у словесному виразі. І стереотип, і 

архетип за своєю природою не можуть бути повністю описані в системі 

логіко-дискурсивних відношень (важко передати образи Любові, Зла, 

Порядку). У той же час процедури стереотипізації ціннісних уявлень і 

актуалізація архетипів сприяють миттєвому й несвідомому засвоєнню 

інформації [169, с. 11]. 
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Реклама також замінює матеріальну цінність речей цінністю 

психологічною. Говорячи економічною мовою, перетворює ці товари на 

товари престижу, як, наприклад, у цьому радіорекламному повідомленні: 

«Природна монополія розкоші. Світова сантехника в магазині 

"Сантехленд". "Сантехленд» – вулиця Плеханівська,…». 

Радіорекламні повідомлення такого типу говорять нам про 

необхідність підтримувати наш соціальний статус шляхом відновлення 

старих і покупки нових товарів (в основному це стосується одягу, меблів, 

автомобілів, коштовностей як найбільш помітних показників 

приналежності до певного соціального класу).  

У торговій рекламі, по суті, відбувається підміна ціннісних 

настанов, яка полягає або у виявленні довільного зв’язку між товаром і 

цінністю, або в їх повному ототожнюванні.  

Естетична свідомість постмодерну базується на так званому 

«аксіологічному зсуві» – це спонтанне або послідовне заміщення 

цінностей суспільства. Він є виявом ціннісної динаміки масової культури 

і може сприйматися в різних оціночних ракурсах. З одного боку, «зсув» 

цінностей оцінюється як еволюційний розвиток, тобто динамічна зміна, 

що призводить до позитивних зрушень в масовій культурі. А саме, 

сучасна популярна культура звернулася до естетики повсякденності як 

головної екзистенційної цінності для індивідів. Внаслідок покращення 

якості життя та науково-технічного й інформаційно-комунікаційного 

прогресу відбувається відхід від виснажливої праці, здійснюється 

переорієнтація індивіда на яскраві враження від святковості та 

карнавальності безтурботної екзистенції. Водночас, скорочення «живого» 

спілкування, незацікавленість у творчому процесі, зростання обсягів 

споживання культурних стереотипів, які супроводжують сакралізацію 

профанного (естетизацію потворного) – це негативні явища, що девіантно 



145 

 

корелюють із ціннісною динамікою сучасної популярної культури. Тут 

аксіологічний зсув відбувається через власну інволюцію та деградацію 

цінностей і ціннісних орієнтацій, що може призвести до тривіалізації 

соціокультурного буття, до анемії або ж мімікрії ціннісно-смислового 

універсуму культури [55, с. 8].  

Н. Доній у дослідженні «Ціннісна динаміка масової культури» 

відзначає, що в постмодерній естетичній свідомості відбувся зсув 

аксіологічного вектора від суспільно-орієнтованої ціннісної ієрархії до 

індивідуально-орієнтованої, де провідне місце посідає особистісна 

екзистенція. Естетичне переживання виконує одночасно гедоністичну, 

рекреативну та компенсуючу функції, ціннісно збагачуючи емоційне 

життя індивіда. Стенічне почуття задоволення, духовно-чуттєва насолода, 

реалізація потреб особистості в емоційно-виразних цінностях – це ті 

психологічні явища, з яких складається суб’єктивна специфіка 

естетичного, що для більшості людей може дати сьогодні не високе 

мистецтво, а саме повсякденне життя. Привабливість і поширення 

масової культури власне тим і обумовлена, що вона може естетично 

задовольняти екзистенціальні потреби в емоційному насиченні через 

безпосередньо наближену до людини естетосферу, що складається з її 

життєвих «горизонтів» у сфері повсякденного буття. Відбувається 

виразний зсув класичних взаємозалежних категорій естетичної свідомості 

– «ідеал» та «смак»: ідеал – це цінність-ціль, а смак являє собою цінність-

засіб [55]. 

У ціннісному світі масової культури індустрія реклами доповнює 

індустрію моди. З’явившись як допоміжний елемент торгівлі, спочатку 

спрямована на суто інформаційну функцію, реклама поступово стала 

естетично сприйматися самостійним різновидом візуального мистецтва. 

Ціннісний світ реклами знаходиться в ряду таких явищ, які є 
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швидкоплинними за часом і які оцінюються лише за нульовим рівнем 

ідентифікації, тобто за шкалою «подобається – не подобається». Образно-

емоційна виразність і семантична насиченість рекламного проекту 

психологічно і естетично впливають на свідомість людини, змушуючи її 

прийняти рекламну ідею та образ як сугестивне керівництво до дії, як 

ціннісний орієнтир і стимул естетизації повсякденності. 

Відтак, основними естетичними носіями ціннісних змістів сучасної 

поп-культури в останні десятиріччя стали мода, що представляє для 

людини позасвідомий ціннісний дискурс, та реклама як основний 

комунікативно-естетичний чинник формування ціннісних орієнтацій у 

споживачів-реципієнтів.  

Вторинна ціннісна картина світу, створювана відношенням 

річ/реклама, структурується на базі довільних ознак речі. Саме тому 

випадкові елементи: смак і щастя, дружба й задоволення тощо – в рекламі 

повсюдно взаємопов’язуються, створюючи своєрідну парадигму, усі 

складники якої перебувають у рівноправних відношеннях одна з одною: 

«Кон’як "Жан-Жак" – невід’ємна складова душевної зустрічі» 

(«Шарманка»). 

Превалювання емоційної оцінки над оцінкою раціональною в 

комерційній рекламі пояснюється звуженням інформаційної функції 

рекламного дискурсу, первинним завданням якого є повідомлення про 

властивості того чи іншого товару: «Ціннісні концепти в цьому випадку 

легко вписуються в загальну позитивну картину світу, що суттєво 

відрізняється від реальної. Комерційна реклама створює свою 

ідеалізовану модель світу – світу Гармонії, Безпеки, Щастя, Любові. Ця 

модель має констативний характер, оскільки базується на емоційній 

оцінці, позбавленій аргументативного підтвердження в ситуації, коли 

рекламний дискурс створює свої символічні зв’язки між об’єктами й 
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цінностями» [50, с. 23]. 

Профанація й редукція цінностей у рекламному дискурсі свідчить 

про порушення принципу повноти, з яким пов’язані найвищі цінності. По 

суті, в сучасному рекламному дискурсі відбувається не підвищення 

об’єкта до більш масштабної цінності, а, навпаки, зниження ціннісного 

змісту об’єкта зіставлення. 

Ця специфіка дозволяє авторам сучасного рекламного тексту 

використовувати прецедентні феномени, які беруть участь у створенні 

ціннісних стереотипів, символізувати й міфологізувати інформацію, 

наділяючи її ціннісним значенням. 

Виготовлення рекламної продукції нерідко базується на 

використанні принципів створення продукції масової культури. У свою 

чергу, масова культура сьогодні зазнала суттєвих змін у своїй структурі, 

змісті та ставленні до неї споживачів і дослідників порівняно з 

початковим етапом свого становлення. Деякі дослідники вважають її 

парадигмою сучасної культури і розглядають як загальноцивілізаційне 

надбання.  

Н. Удріс зазначає, що наслідки функціонування рекламної продукції 

багато в чому схожі на результати функціонування продукції масової 

культури. Саме в такому контексті реклама викликає значні трансформації 

в культурній сфері українського суспільства та сприяє утворенню нових 

якісних характеристик способу життя населення, зокрема міського 

[161, с. 12]. 

Взаємозв’язки соціального інституту реклами та способу життя 

населення мають двобічний характер. З одного боку, в рекламній 

продукції, яка розрахована на певну цільову аудиторію споживачів, 

відтворюється спосіб життя, розповсюджений серед них. З іншого боку, ті 

зміни у способі життя, які змальовуються рекламістами як результат 
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користування об’єктом рекламування, дають підстави для формування 

нового устрою повсякденності. Він розглядається споживачами як 

альтернативний їх теперішньому способу життя. Якщо споживач вважає, 

що спосіб життя, яким він живе, гірший, аніж презентований в рекламній 

продукції, він прагне його змінити (як в духовному, так і в матеріальному 

аспекті). Результатом впливовості є певні трансформації стилю життя 

споживача та способу життя соціальної групи, до якої він належить 

[161, с. 17].  

Таким чином, радіореклама виявляє себе як впливовий соціальний 

інститут, що функціонує на ґрунті інформаційно-комунікативного поля, 

якість та характеристики якого визначаються змістом і формою 

рекламних повідомлень. Кожен зі зразків устрою повсякденного життя, 

наданих рекламою, використовується споживачем як знак певної 

соціальної значущості.  

 

Висновки до розділу 

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що сучасний 

український радіопростір є комерціалізованим через переважання 

рекламної продукції. Радіорекламні повідомлення повсюдно активно 

формують моделі поведінки та потреби у споживачів. У сучасній 

радіорекламі дедалі частіше відбувається підміна ціннісних настанов, 

коли рекламований товар (або послуга) повністю ототожнюється з 

конкретною цінністю.  

Аудіокомерційні повідомлення як частина соціокомунікативного 

простору продукують новий суспільний міф. Реклама запозичує 

міфологічний інструментарій та використовує притаманні міфу базові 

компонентами, котрі й стають концептуальною основою для структурно-

семантичної організації рекламного дискурсу, зокрема: бінарні опозиції, 
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архетипи, символіку різного порядку. 

У своєму впливі радіореклама орієнтується на стереотипи 

поведінки. Внаслідок здійснення рекламою символічної влади 

відбуваються трансформації стилю життя, поведінки, цінностей, 

життєвих прагнень споживачів. Отже, ефективне виконання інститутом 

реклами своїх головних соціальних функцій зумовлює певною мірою 

формування способу життя українського населення, яке відповідає 

вимогам сучасності. А це, у свою чергу, зумовлює загальні трансформації 

соціально-культурної сфери суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Через розвинення засобів масової комунікації та засилля 

комерційних повідомлень у них реклама перетворилася на частину 

масової культури. Вона не лише спонукає споживачів купувати ті чи інші 

товари, а є суттєвим фактором формування громадської думки, ціннісних 

орієнтирів та життєвих установок. 

З огляду на цілеспрямованість, доступність, оперативність, 

невисоку вартість охоплення аудиторії, повторювальність, гнучкість, 

увагу слухача радіо наразі лишається одним із головних рекламних носіїв, 

незважаючи на численні конкурентні ЗМК. 

Ставилося за мету здійснити комплексний аналіз сучасної 

української радіореклами як явища масової культури, виявлення критеріїв 

жанроподілу аудіоповідомлень у радіопросторі та створення жанрової 

типології комерційних радіоповідомлень у вітчизняному медіапросторі. 

1. У межах дослідження було проаналізовано історію розвитку 

аудіореклами, охарактеризовано давні зразки аудіокомерційних текстів – 

ярмаркові викрики глашатаїв та продавців, проаналізовано рекламу часів 

СРСР, детально розглянуто приклади рекламних повідомлень у перші 

роки після проголошення незалежності України та зразки текстів початку 

XXI століття. Спираючись на цей матеріал, запропоновано відповідну 

періодизацію історії розвитку української радіореклами. Детально 

розглянувши кожен із цих періодів, ми дійшли висновку, що аудіорекламі 

притаманна певна традиційність: як давні, так і сучасні комерційні 

повідомлення характеризуються емоційністю, образністю, простотою. 

Проте суттєвих змін зазнала мова радіореклами – повідомлення 

стали жвавішими, коротшими, у текстах все більше використовується 

розмовна лексика, виникла традиція до створення нових жанрів та 



151 

 

поєднання різних форм в одному повідомленні. На відміну від давніх 

повідомлень, головною метою яких було продати товар, наразі реклама 

ще й впливає на спосіб життя аудиторії, на систему загальнокультурних 

цінностей і поведінкових установок. Як явище масової культури, сучасна 

радіореклама не лише підказує стандарти поведінки в тій чи іншій 

ситуації, а й значною мірою визначає побутові та етико-естетичні 

параметри суспільства, зокрема українського. 

Було систематизовано існуючі в науковій традиції типології жанрів 

радіореклами. На сьогодні існує непряма дискусія серед дослідників 

відносно типологізування жанрів радіореклами. Одна група науковців 

виділяє жанри радіореклами за аналогією до системи журналістських 

жанрів, інша – навпаки, наголошує на тому, що жанри реклами відмінні 

від журналістських і мають свої засадничі структурно-семантичні та 

логіко-функціональні особливості. 

2. При створенні типології жанрів сучасної української 

радіореклами було запропоновано й використано критерії жанроподілу. 

Розмір – відповідно до цього критерію жанри розподіляємо на 

великі та малі форми. Від розміру залежить кількість інформації, яку 

можна повідомити слухачу, і, відповідно, ступінь поінформованості 

слухача про той чи інший товар або послугу. 

Наявність інтертекстуальності – цей термін визначаємо в 

поширеному його трактуванні, тобто як властивість будь-якого тексту, у 

тому числі й радіорекламного, вступати в діалог з іншими текстами. 

Найчастіше інтертекстуальність трапляється в радіосценках та рекламних 

піснях. У радіосценках інтертекстуальність використовують для 

відсилання слухача до відомих історичних ситуацій, одвічних конфліктів, 

тем та образів. У рекламній пісні інтертекст залучається за допомогою 

використання відомої мелодії, на яку пишеться новий рекламний текст. 
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До інтертекстуальності також належить використання у рекламних 

повідомленнях висловлювань відомих людей, афоризмів, прислів’їв та 

приказок. 

Музичне наповнення – музика в сучасному українському 

радіопросторі використовується в будь-якому рекламному жанрі. Це 

пов’язано з тим, що наповнення радіоефіру комерційних FM-станцій 

складають переважно пісні та музичні програми, тож реципієнт 

психологічно налаштований на сприйняття та засвоєння такого типу 

аудіоматеріалу. 

Форма організації повідомлення – відповідно до цього критерію 

можна виділити монологічну, діалогічну та полілогічну форми організації 

радіорекламного повідомлення. Важливість цього критерію полягає в 

тому, що саме форма звернення спонукає до дії та справляє найбільший 

вплив на реципієнта. 

Можливість співвіднесення з жанрами журналістики. Серед 

жанрів радіореклами є і такі, що мають аналоги серед журналістських 

жанрів, і власне специфічні, радіорекламні, які відповідних аналогів не 

мають. 

Структура рекламного повідомлення – можемо говорити про одно- 

та двоскладові радіорекламні тексти. Як правило, рекламне повідомлення 

містить введення-інтродукцію або елемент, що залучає увагу, основну 

частину, присвячену перевагам продукту або послуги, а також енергійний 

фінал. До односкладових жанрів належать такі, які будуються виключно з 

дикторського тексту, – це рекламне звернення, анонс, рекламне 

оголошення. До двоскладових, відповідно, належать радіосценка, 

рекламний вірш та рекламна пісня. 

Споживацькі мотиви впливу. Загально прийнятою моделлю 

сприйняття реклами дослідники вважають AIDMA-модель: «Увага – 
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Інтерес – Бажання – Мотив – Дія». Споживацькі мотиви при цьому 

складні та багатоманітні. Можна виокремити декілька найбільш суттєвих 

мотивів, які використовуються в сучасній радіорекламі, – це утилітарні, 

естетичні мотиви, мотиви престижу, установка. 

3. У сучасному українському радіопросторі часто трапляються такі 

жанри реклами, як рекламна сценка, звернення до слухача, афіша, анонс, 

рекламний вірш та пісня, рекламне оголошення. Новим жанром можна 

вважати самопрезентацію радіостанцій. Відсутній у рекламних роликах 

FM-станцій жанр консультації спеціаліста, майже немає розгорнутих, 

довготривалих рекламних програм інформативного характеру. Тож 

вважаємо, що жанровий потенціал реклами використовується не в 

повному обсязі. 

4.  Під час дослідження було проаналізовано приклади 

радіорекламних повідомлень різних жанрів, які лунали в ефірах 

вітчизняних станцій за останні сім років. На конкретних рекламних 

текстах проаналізовано особливості вербальних та інших звукових 

засобів впливу, притаманних кожному жанру радіореклами. 

Найбільш продуктивними та дієвими виявилися жанри рекламного 

звернення та радіосценки. Натомість низькою якістю текстів 

відрізняються рекламні пісні та вірші, саме в цих жанрах іноді недоречно 

рекламуються товари та послуги. Рекламна пісня не є популярним 

жанром також через притаманну їй легковажність. Проте музика є 

важливим компонентом реклами в сучасному радіопросторі. Навіть якщо 

в радіосценках та радіорекламних зверненнях вона не домінує, то 

виступає тлом, створюючи бажаний настрій. 

5. Специфіка радіорекламного ринку полягає в тому, що на 

сучасних українських FM-станціях майже немає продуктів 

журналістської діяльності, виняток становлять випуски новин. Тож 
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доходимо висновку, що виділяти жанри радіореклами за аналогією до 

журналістської жанрології є некоректним. Реклама – це інший, відмінний 

від журналістики різновид соціальної комунікації. Проте сучасна 

радіореклама тісно корелює із журналістськими текстами на рівні 

інтертекстуальної взаємодії. Журналістська інтертекстуальність все 

помітніше стає рекламоцентричною – чимало слоганів рекламних 

повідомлень використовуються в заголовках журнальних та газетних 

статей («Заплати – и спи… дома», «Шохин – это по-нашему», «Тапки 

грязи не боятся», «Тогда мы идем к вам»). 

На сучасних FM-станціях реклама використовує тільки традиційно 

журналістський канал комунікації. Ми можемо говорити лише про 

запозичення радіорекламними текстами певних ознак журналістських 

жанрів. Зокрема, це можна побачити на прикладі жанрів рекламного 

звернення та рекламного оголошення: у вербальній частині цих текстів 

містяться відповіді на питання «хто?», «що?», «де?», «коли?», «навіщо?», 

які є традиційними для журналістської замітки. 

6. У роботі виявлено напрямки й тенденції розвитку радіореклами. 

Зокрема, відзначено, що все частіше у вітчизняному комерційному 

радіопросторі спостерігається тенденція до поєднання жанрів та розмиття 

меж жанрових форм, особливо це стосується пісень та віршів. Ці види 

текстів частіше поєднуються з дикторським текстом у жанрах звернення 

або афіші. Також спостерігаємо виразну тенденцію до розмиття меж 

жанрових форм, синтезування ознак різних видів повідомлення в одному 

комерційному тексті.  

Прикметно й те, що для певної кількості рекламних кампаній 

реклама на радіо наразі є «підтримуючим» засобом: основна частина 

рекламної інформації розміщується в газетах або в зовнішній рекламі, а 

підтримуюча частина кампанії проходить через радіоефір. Це додає 
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кампанії динамізму – інформація, яка публікується в газетах, 

доповнюється емоційними радіоповідомленнями. Для таких кампаній 

зазвичай обирають жанр рекламної радіосценки. 

Виявлено, що для окремих жанрів існують традиційні рекламні 

об’єкти. Так, у сучасному українському радіопросторі в жанрі рекламного 

звернення рекламуються майже виключно послуги, натомість віршовані 

форми використовують для рекламування товарів. Радіореклама має бути 

максимально спрямована на слухачів: цільова аудиторія реклами та 

аудиторія носія мають співпадати (наприклад, на радіо «KISS-FM» лунає 

здебільшого клубна музика, тому рекламування різноманітних клубних 

заходів, виступів ді-джеїв доречне саме тут). 

Найбільш дієвими наразі вважаються жанри рекламного звернення 

та радіосценки. Дієвість радіосценки пов’язують із тим, що вона краще 

привертає увагу слухачів, оскільки відтворює певні типові життєві 

ситуації, а товар у цьому жанрі часто презентується як ефективний засіб 

розв’язання одвічних конфліктів. Відносно рекламного звернення 

науковці співпадають у думці, що причинами дієвості цього жанру є його 

ненав’язливість, легкість сприйняття та здатність гарно 

запам’ятовуватися. Також на користь цьому жанру спрацьовує ілюзія 

діалогу зі слухачем, яка виникає завдяки звертанням до нього, та пряме 

спонукання реципієнта до дії, яке досягається за допомогою 

використання наказового способу дієслів. Меншою впливовістю і 

здатністю залучати увагу характеризуються рекламні пісні, але їх 

грамотне використання в органічному поєднанні зі зверненнями 

забезпечує відчутний ефект. 

Жанровий діапазон радіореклами на сьогодні використовується 

недостатньо, такі жанри, як анонс, консультація спеціаліста, розгорнута 

рекламна радіопрограма, майже не трапляються в сучасному 
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українському радіопросторі. Але при тому існує тенденція до виникнення 

нових жанрів. Так, у регіональній рекламі та у внутрішньомагазинній 

рекламі останнім часом популярними стають ролики, які будуються на 

основі відомого фільму або мультфільму: окремий епізод з відомого 

кінопродукту озвучується чи продовжується рекламним текстом або 

діалогом. 

Пошук ефективного жанрового оформлення є актуальною 

проблемою в умовах перевантаження сучасного медійного простору 

рекламними повідомленнями. Радіореклама набуває все більшої 

популярності завдяки поширенню комерційних FM-станцій. 

Популярність зумовлена перевагами радіореклами: це широке 

географічне та демографічне оформлення аудиторії, висока мобільність, 

оперативність, відносно невисока ціна для рекламодавця. 

Таким чином, з’ясовано, що радіореклама має широку жанрову 

парадигму, але в сучасному українському радіопросторі трапляються не 

всі можливі жанри. 

7. Через комерціалізацію сучасного українського радіопростору 

радіореклама все помітніше стає явищем масової культури, тож 

своєчасним є аналіз культурологічних особливостей комерційних 

аудіотекстів. Як частина соціокомунікаційного простору реклама 

продукує новий суспільний міф. Для цього використовуються бінарні 

опозиції, архетипи, символіка різного порядку. Як соціокомунікаційний 

феномен радіореклама виражає уявлення про життєвий комфорт, 

соціальну стабільність та особистий успіх, реалізовуючи цінності масової 

культури. Рекламовані товари в сучасному українському радіоефірі 

стають запорукою щастя, радіореклама формує потреби, задовольнити які 

можуть рекламовані товари. Радіореклама як явище масової культури 

впроваджує в підсвідомість аудиторії низку цінностей, моделюючи 
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певний спосіб життя. Внаслідок цього відбувається підміна ціннісних 

настанов, яка полягає або у виявленні довільного зв’язку між товаром і 

цінністю, або в їх повному ототожнюванні.  

У сучасній українській радіорекламі відбувається орієнтування на 

стереотипи, реклама впроваджує в масову свідомість певні ціннісні 

настанови, змінює матеріальну цінність речей на цінність психологічну. 

Радіорекламні повідомлення акцентують необхідність для сучасної 

людини підтримувати соціальний статус шляхом покупки нових товарів 

або користування послугами. 

Таким чином, радіореклама виявляє себе як впливовий соціальний 

інститут, що функціонує на ґрунті інформаційно-комунікативного поля, 

якість та характеристики якого визначаються змістом і формою 

рекламних повідомлень. Кожен зі зразків організації повсякденного 

життя, наданих рекламою, використовується споживачем як знак певної 

соціальної значущості. 

Перспективні напрямки подальших досліджень у цій галузі 

пов’язані з вивченням структурно-семантичної специфіки та 

культурологічних особливостей усних комерційних повідомлень в 

українському та світовому медіапросторі, специфікацією етапів розвитку 

реклами, а також із науково-практичним вдосконаленням системи власне 

рекламних жанрів комерційних аудіоповідомлень. 
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