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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 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 чи відпочиваючих на 

природі); близько третини всіх радіопередач середньостатистична людина 

слухає поза будинком. 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 кілька 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, 

представлені в ньому рекламні повідомлення повинні бути цікавішими, 

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

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 дисертаційної роботи передбачає комплексний аналіз сучасної 

української радіореклами як явища масової культури, виявлення критеріїв 

жанроподілу аудіоповідомлень у радіопросторі та створення жанрової 

типології комерційних радіоповідомлень у сучасному вітчизняному 

медіапрсторі.  

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 
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сучасному українському радіопросторі;  

 виявити тенденції розвитку комерційного сегменту 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 за 

період з 2009 по 2015 рік.  

Методологічна основа дисертації полягає у всебічному аналізі 

жанрової системи української радіореклами та її культурологічних 

особливостей. Застосування жанрового підходу та методу класифікації 

дозволяє структурувати зразки комерційних повідомлень за типовими 

ознаками. Для визначення ступеня дослідженості теми та актуальності 

роботи використано бібліографічно-описовий метод. Також для вирішення 

окремих завдань дослідження залучалися метод синтезу, історичний метод, 

порівняльний метод, елементи структурного аналізу та дискурсивного 

методу тощо. 

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 

радіореклами; 

удосконалено: 

- вивчення стану дослідженості проблеми жанроутворення в 

раіорекламному просторі; 

- дефініціювання жанрів, які використовуються для створення 

комерційних аудіоповідомлень; 

набула подальшого розвитку: 

- розробка власне рекламних жанрів безвідносно до журналістського 

жанроподілу. 

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.  
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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 Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (Харків, 2012 р.), Науково-практичний 

семінар «Регулювання взаємодії журналістики та реклами» (Київ, 2013 р.), 

Науково-практичний семінар «Сучасний медіа-простір: перспективи 

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

«Жанр репортажу у сучасних медіа: традиції та новації» (Київ, 2013 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування 

громадської думки в сучасній Україні» (Київ, 2014 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Українській соціум та медіа, динаміка 

взаємодії (2010–2015)» (Київ, 2015 р.), XXІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Мова, суспільство, журналістика» (Київ, 2015 р.), Підсумкова 

наукова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, 

2015 р.). 

Публікації. Результати дослідження були викладені в 7 наукових 

публікаціях (загальним обсягом 2,9 друк. арк.), 4 з яких опубліковані у 

наукових фахових виданнях України, а 1 – в іноземному науковому виданні. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (208 позицій). Загальний обсяг роботи становить 

176 сторінок, з яких основного тексту без списку використаних джерел 

157 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та її зв’язок із науковими 

програмами, визначено мету й завдання роботи, її об’єкт і предмет, 

викладено методи дослідження, показано наукову новизну, теоретичну і 

практичну цінність отриманих результатів, поінформовано про їх апробацію. 

Перший розділ “Теоретико-методологічна рецепція в науці 

проблеми рекламної жанрології” присвячено аналізу стану вивчення 

проблеми та основним теоретико-методологічним категоріям дослідження. 

У підрозділі 1.1 “Історіографія проблеми” проаналізовані праці, 

присвячені питанням рекламної жанрології авторів різних часів. Зазначено, 

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

здобуття країною незалежності. Коротко розглянуто дотичні до нашої 
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проблематики аспекти вивчення радіореклами та жанрології комерційного 

тексту, яких торкалися вітчизняні та іноземні рекламодавці і які можуть бути 

прямо спроектовані на створення жанрології сучасної української 

радіореклами та характеристику її культурологічних особливостей.  

Теоретико-методологічною основою дисертації стали роботи таких 

науковців, як О. Висоцька, О. Гоян, І. Імшенецька, Н. Ковтун, Т. Крайнікова, 

І. Михайлин, Г. Почепцов, В. Різун, В. Смірнов, Л. Хавкіна, І. Хоменко та 

багато інших, які працюють у галузі журналістикознавства та 

рекламознавства. Також спиралися на класичні роботи західних дослідників 

у галузі комунікативістики (М. Маклюен) та використовували 

літературознавчі праці з жанрології (С. Аверінцев, М. Бахтін, О. Галич, 

Н. Копистянська). Підґрунтя роботи складали наукові джерела декількох 

типів: розвідки на межі культурології та комунікативістики (автори – 

В. Березин, Н. Больц, Л. Землянова та інші), що допомагають 

схарактеризувати аудіорекламу як соціокомунікаційне явище; дослідження з 

історії реклами, звідки, зокрема, взято для аналізу приклади давніх 

комерційних аудіоповідомлень; праці, присвячені проблемі виокремлення 

жанрів у різних видах духовно-практичної діяльності (літературознавстві, 

журналістиці, рекламознавстві).  

На основі аналізу праць, дотичних до вивчення жанрових 

особливостей комерційних повідомлень, зроблено висновок, що історія 

дослідження цього питання вітчизняними вченими порівняно нетривала – 

активний інтерес учених до цього питання виник уже після проголошення 

незалежності України. Реклама стає об’єктом вивчення на стику різних 

дисциплін: у якості явища масової комунікації, інструменту маркетингу, 

чимало досліджень присвячено мові рекламного тексту. Українська ж 

радіореклама досі лишається маловивченою: говорити про систему 

спеціалізованих досліджень не доводиться. 

У підрозділі 1.2 “Категорія жанру в різних видах духовно-

практичної діяльності” розглянуто жанр як естетичну категорію в 

літературі, журналістиці та рекламі, наведено визначення жанру, 

пропоновані дослідниками й обрано дефініцію, на яку спиралися в 

подальшому дослідженні: жанр – це змістовно-формальна єдність, у самому 

понятті «жанр» поєднується стале і змінне. Жанр сталий як поняття 

загальнотеоретичне, але змінний у безперервному історичному розвитку та 

національній своєрідності. Також для визначення критеріїв жанроподілу в 

рекламі розглянуто принципи жанроподілу в інших видах діяльності.  

У підрозділі 1.3 “Критерії жанроподілу в журналістиці та рекламі” 

охарактеризовані принципи, за якими виокремлюються жанри, а також 

визначено функції, які вони виконують. Наразі немає спроб розробити чітку 

систему критеріїв жанроподілу радіореклами, що значною мірою і 

спричиняє розбіжності і різночитання в цій галузі науково-практичних 

пошуків. Тож продумано алгоритм розробки відповідних критеріїв 

жанроподілу і типологізації сучасних жанрів, з урахуванням кількаетапного 
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розвитку вітчизняної радіорекламної (та аудіорекламної) галузі, що 

уможливлює визначення основних тенденцій та перспектив розвитку 

української радіореклами. 

Підрозділ 1.4 “Проблема типологізування жанрів радіореклами” 

присвячено опосередкованій дискусії, яка точиться серед дослідників щодо 

того, яким чином виокремлювати жанри комерційних аудіотекстів. Одна 

група пропонує робити це відповідно до журналістської жанрології, з 

поділом рекламних текстів відповідно на аналітичні, інформаційні та 

художньо-публіцистичні. Інша ж група науковців пропонує власне рекламну 

типологію жанрів.  

При формуванні та характеристиці власної типології жанрів на 

українському радіорекламному матеріалі бралося до уваги існування обох 

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. Ці тексти можуть виконувати рекламні функції, але вони лише 

запозичуються рекламістами з іншої сфери діяльності – публіцистики. У 

підсумку запропоновано власний жанроподіл радіореклами з урахуванням 

усіх наявних поглядів і традицій. 

У другому розділі “Історія зародження та розвитку аудіореклами” 

проаналізовано етапи розвитку української радіореклами на матеріалі 

комерційних повідомлень. Їх виокремлено чотири:  

– усні форми рекламування до виникнення радіо; 

– радіореклама 20-х – початку 90-х років ХХ століття; 

– радіорекламні повідомлення 90-х років XX ст. після здобуття 

Україною незалежності; 

– сучасна реклама на радіо – комерційні повідомлення, створені за 

перше десятиріччя XXI ст. 

У підрозділі 2.1 “Історія вітчизняної аудіореклами: зародження і 

становлення до появи радіо” охарактеризовано усну форму рекламування 

товарів, до якої належить сучасна радіореклама та яка почала функціонувати 

ще до появи радіо – за часів античності, в Середньовіччі вона поширювалася 

та набувала популярності. Головними “рекламоносіями” того часу були 

ярмаркові глашатаї. Вони не тільки інформували, але й розважали публіку на 

ярмарках. На основі аналізу прикладів давніх усних рекламних повідомлень 

зроблено висновок, що на початку свого розвитку продукти 

рекламотворення не вирізнялися креативністю, проте надалі вони ставали 

все вишуканішими. Згідно тих прикладів, які дійшли до наших часів, 

можемо поділити тодішні комерційні тексти на дві основні категорії: короткі 

повідомлення-вигуки та довші за обсягом римовані тексти.  

Підрозділ 2.2 “Аудіореклама в Україні в період 20-х – початку 90-х 

років XX століття” присвячено радіорекламі за часів перебування України 
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в складі СРСР. Наведені та проаналізовані прикладі рекламних повідомлень 

цього періоду. Зазначено, що за тих часів реклама була одним із засобів 

просування політичних ідей, та зроблено висновок, що тексти 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 фону 

використовувалися музичні фрагменти. Особливістю тогочасного 

рекламування були комерційні повідомлення великого хронометражу – вони 

займали дві та більше хвилини ефірного часу, об’єднуючи в одному декілька 

оголошень.  

Підрозділ 2.3 “Радіореклама в незалежній Україні” присвячено 

новітній українській радіорекламі, яка стає якісно іншою, порівняно з 

попередніми періодами. Коротко охарактеризовано популярні рекламні 

жанри, у яких виконано тексти, що лунають в ефірах, та наявні в межах 

цього рекламного сегмента тенденції.  

Коротко розглянувши в межах розділу 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. За століття змінилися рекламні носії, проте 

рекламний вірш та заклики, які використовували торговці на ярмарках, як і 

рекламна радіосценка, яка набула популярності в середині ХХ століття, 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, наразі реклама помітно впливає на спосіб 

життя аудиторії, на 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.  

У третьому розділі “Радіореклама в сучасному українському 

медіапросторі: критерії жанроподілу, типологія жанрів та тенденції 

розвитку” досліджуються основні критерії жанроподілу комерційних 

аудіотекстів.  

Їх відокремлено сім: розмір, наявність інтертекстуальності, музичне 

наповнення, форма організації повідомлення, структура, можливість 

співвіднесення з жанрами журналістики, споживацькі мотиви. Детальній 

характеристиці цих критеріїв присвячено підрозділ 3.1 “Основні критерії 

жанроподілу текстів радіореклами в сучасному українському 

медіапросторі”, опертий на прикладову базу з поля вітчизняної 

радіореклами.  
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У підрозділі 3.2 “Текст, музика та шуми в радіорекламі як 

жанротворчі чинники: взаємодія та засоби впливу на споживача” 

аналізується вербальний текст радіорекламного повідомлення, звуковий та 

музичний його складники. Встановлено, що зі звуків на сучасних 

радіостанціях превалює музика, шуми зустрічаються рідко, бо є органічними 

для обмеженої кількості жанрів. За результатами вивчення ролі музики в 

різних рекламних жанрах визначено, що здебільшого вона відіграє в різних 

жанрах радіореклами фонову роль. Лунає здебільшого сучасна популярна 

музика. Це можна пояснити декількома факторами – музика в рекламі має 

бути подібною до тієї, що лунає в ефірі радіостанції, а сучасна музика є 

одним із надбань масової культури, частиною якої є і реклама.  

Підрозділ 3.3 “Парадигма жанрів радіореклами в сучасному 

українському медіапросторі: структурно-семантичні особливості” 
присвячено докладному аналізу жанрів радіореклами згідно з визначеними 

раніше критеріями на прикладі повідомлень, що лунають в українському 

ефірі. Проаналізувавши жанри реклами в сучасному українському 

радіопросторі, робимо 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, створюючи 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 зустрічаються 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. Наразі 

рідко в чистому вигляді зустрічаються рекламні вірші та пісні. Віршовані 

форми поєднують з дикторським текстом. Також прикметно, 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 можна підсумувати, що наразі відбувається оновлення системи 

радіорекламних жанрів, зокрема в українському радіопросторі, з 

урахуванням трансформацій у радіосегменті медіасфери та змін у споживчих 

пріоритетах, а також у динамічному масовокультурному дискурсі 

сьогодення. 

Четвертий розділ “Сучасна українська радіореклама як явище 

масової культури” присвячено культурологічним особливостям 

радіореклами. Акцентовано, що сучасний український радіопростір є 

комерціалізованим через переважання рекламної продукції. Радіорекламні 

повідомлення формують моделі поведінки та потреби у споживачів. У 
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сучасній радіорекламі дедалі частіше відбувається підміна ціннісних 

настанов, коли рекламований товар повністю ототожнюється з конкретною 

цінністю.  

Аудіокомерційні повідомлення як частина соціокомунікаційного 

простору продукують новий суспільний міф. Реклама запозичує 

міфологічний інструментарій та використовує притаманні міфу базові 

компоненти, котрі й стають концептуальною основою для структурно-

семантичної організації рекламного дискурсу, зокрема: бінарні опозиції, 

архетипи, символіку різного порядку. У своєму впливі радіореклама 

орієнтується на стереотипи споживчої поведінки. Внаслідок здійснення 

рекламою символічної влади відбуваються трансформації стилю життя, 

поведінки, цінностей, життєвих прагнень аудиторії. 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. 
 

 

ВИСНОВКИ 

 

З огляду на мету в роботі було здійснено комплексний аналіз сучасної 

української радіореклами як явища масової культури, виявлено критерії 

жанроподілу аудіоповідомлень у радіопросторі та створено жанрову 

типологію 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 власну 

періодизацію історії розвитку української радіореклами. Зроблено висновок 

щодо традиційності і сталості низки структурно-семантичних параметрів 

аудіореклами. 

Як явище масової культури, сучасна радіореклама не лише підказує 

споживачу моделі та 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 
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було використано такі критерії жанроподілу: 

 розмір – відповідно до цього критерію жанри розподіляються 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 зустрічається в радіосценках та рекламних 

піснях: у радіосценках інтертекстуальність використовують для відсилання 

слухача до відомих історичних ситуацій, одвічних конфліктів, тем та образів, 

у рекламні пісні інтертекст залучається за допомогою використання відомої 

мелодії, на яку пишеться новий рекламний текст; до інтертекстуальності 

також належить використання в 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; частина 

радіорекламних жанрів має принаймні відносні аналоги в журналістській 

жанрології, інші ж є суто специфічними й 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: загальноприйнятою моделлю 

сприйняття реклами дослідники вважають AIDMA-модель: «Увага – 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 зустрічаються такі 
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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 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. 

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 жанрі звернення або 

афіші. Також спостерігаємо виразну тенденцію до розмиття меж жанрових 

форм, синтезування ознак різних видів повідомлення в одному 
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комерційному тексті.  

Прикметно й те, що для певної кількості реклами 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 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 рідіопросторі 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 зустрічаються в сучасному українському 

радіопросторі. Але при тому існує тенденція до виникнення нових жанрів. 

Так, у телевізійній 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. 
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Таким чином, з’ясовано, що радіореклама має широку жанрову 

парадигму, але в сучасному українському радіопросторі зустрічаються 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 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-комунікаційного поля, 

якість та характеристики якого визначаються змістом і формою рекламних 

повідомлень. Кожен зі зразків організації повсякденного життя, наданих 

рекламою, використовується зазвичай 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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АНОТАЦІЯ 

 

Шапоренко В. В. Сучасна українська радіореклама: типологія 

жанрів та культурологічні особливості. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 − прикладні соціально-комунікаційні 

технології. – Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Т. Г. Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. 

У роботі здійснено комплексний аналіз української радіореклами в 

аспектах жанрології та культурологічних чинників розвитку, запропоновано 

періодизацію історії вітчизняної аудіореклами. Виділено визначальні 

критерії жанроподілу, серед яких розмір, музичне наповнення, наявність 

інтертекстуальних елементів, споживацькі мотиви тощо. 

Виявлено, що аудіорекламі притаманна традиційність: і давнім, і 

сучасним зразкам властиві емоційність, образність, простота – проте зазнає 

змін мова реклами. Доведено, що наразі реклама впливає на спосіб життя 

аудиторії, систему цінностей і установок, помітно визначаючи побутові й 

етико-естетичні параметри суспільства. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Шапоренко В. В. Современная украинская радиореклама: 

типология жанров и культурологические особенности. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 

социальным коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные 

социально-коммуникационные технологии. – Институт журналистики 

Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ современной 

украинской радиорекламы как явления массовой культуры. В рамках 

исследования проанализирована история аудиорекламы, охарактеризованы 

древние образцы аудиокоммерческих текстов, рассмотрены примеры 

рекламных сообщений первых лет после провозглашения независимости 

Украины и образцы текстов начала XXI века. С опорой на этот материал 

разработана периодизация истории развития украинской радиорекламы. 

Определено, что аудиорекламе присуща традиционность: и древние, и 

современные коммерческие сообщения характеризуются эмоциональностью, 

образностью, простотой. Однако существенных изменений претерпела речь 

радиорекламы  сообщения стали живее, короче, в текстах используется 

разговорная лексика, возникла традиция к созданию новых жанров и 

синтезированию различных форм. В отличие от древних сообщений, 

современная реклама влияет на образ жизни аудитории, систему 

общекультурных ценностей и поведенческих установок. Как явление 

массовой культуры, радиореклама не только подсказывает стандарты 

поведения в той или иной ситуации, но и заметно определяет бытовые и 

этико-эстетические параметры общества. 

Сделан вывод, что выделять жанры радиорекламы аналогично 

журналистской жанрологии некорректно: реклама  это другая, отличная от 

журналистики разновидность социальной коммуникации. Но при этом 

современная радиореклама тесно коррелирует с журналистскими текстами 

на уровне интертекстуального взаимодействия. 

В современном украинском радиоэфире часто встречаются такие 

жанры рекламы, как рекламная сценка, обращение к слушателю, афиша, 

анонс, рекламные стихотворение и песня, рекламное объявление. Новым 

жанром можно считать самопрезентации радиостанций. Отсутствует в 

рекламных роликах FM-станций жанр консультации специалиста, почти нет 

развернутых информативных рекламных программ. Соответственно, 

жанровый потенциал отечественной радиорекламы используется не 

полностью. 
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При создании типологии жанров современной украинской 

радиорекламы выделено такие критерии, как размер (согласно этому 

критерию жанры распределены на большие и малые формы), наличие 

интертекстуальности (свойство любого текста, в том числе и 

радиорекламного, вступать в диалог с другими текстами), музыкальное 

наполнение, потребительские мотивы влияния и т.д. 

Сделан вывод, что эффективными являются такие жанры, как 

рекламное обращение и радиосценка. Низким качеством текстов отличаются 

рекламные песни и стихотворения – именно в них иногда неорганично 

рекламируются товары и услуги. Рекламная песня не является популярным 

жанром также из-за присущей ей легкомысленности. Однако музыка 

является важным компонентом рекламы в современном радиоэфире – даже 

если в радиосценках и обращениях она не доминирует, то выступает фоном, 

создавая желаемое настроение. 

В работе определены направления и тенденции развития 

радиорекламы. В частности, отмечено, что все чаще в отечественном 

коммерческом радиоэфире наблюдается тенденция к объединению жанров и 

размытие границ жанровых форм, особенно это касается песен и стихов. Эти 

виды текстов чаще сочетаются с дикторским текстом в жанре обращения или 

афиши. Следует отметить и то, что для определенного количества рекламы 

радио сейчас является вспомогательным способом: основная часть 

рекламной информации размещается в газетах или в наружной рекламе, а 

поддерживающая часть кампании проходит через радиоэфир. 

Выявлено, что из-за коммерциализации современного украинского 

радиопространства радиореклама все заметнее становится явлением 

массовой культуры, следовательно, своевременным является анализ 

культурологических особенностей коммерческих аудиотекстов. Как часть 

социокоммуникационного пространства реклама продуцирует новый 

общественный миф. Для этого используются бинарные оппозиции, 

архетипы, символика различного порядка. В современной украинской 

радиорекламе происходит ориентирование на стереотипы, реклама внедряет 

в массовое сознание определенные ценностные установки, меняет 

материальную ценность вещей на ценность психологическую. 

Радиорекламные сообщения нередко акцентируют необходимость 

поддерживать социальный статус путем покупки новых товаров или 

предоставлением услуг. 

Констатируем, что на сегодня радиореклама, в том числе в Украине, 

проявляет себя как влиятельный социальный институт, функционирующий 

на почве информационно-коммуникативного поля, качество и 

характеристики которого определяются содержанием и формой рекламных 

сообщений. 

Ключевые слова: жанр, радио, реклама, массовая культура, критерии 

жанрообразования, рекламная песня, рекламное стихотворение, 

радиосценка, рекламное объявление, анонс. 
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SUMMARY 

 

Shaporenko V. Modern Ukrainian radio advertising: Typology of 

genres and cultural features. – Manuscript. 
Dissertation for a Ph.D. in Social Communications, specialty 27.00.06 – 

applied social and communication technologies. – Institute of Journalism of Taras 

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

of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

Complex analysis of Ukrainian radio advertising in the aspects of genrology 

and cultorological factors of development was made in the thesis, periodization of 

national audio advertising history was suggested. Main criteria of genre division 

were defined, such as size, musical content, presence of intertextual elements, 

consumers’ motives etc. 

It was revealed that audio advertising is characterized by traditionality: old 

examples the same way as modern are characterized by emotionality, 

picturesqueness, simplicity – though language of advertising changes. It is proved 

that advertising influences audience’s life-style, system of values and guidelines 

significantly defining living, ethical and esthetical parameters of society. 

Key words: genre, radio, advertising, mass culture, criteria of genre 

division, advertising song, advertising poem, radio sketch, advertisement, 

announcement. 


