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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41 

______________№_______________ 

На №__________________________ 

 

 

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.852.24 Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка повідомляє, що захист дисертації Гиріної Тетяни Сергіївни 

«Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та 

конвергенція», поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня доктора наук 

із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 

відбудеться, як і заплановано, 3 грудня 2020 року о 14.00 в онлайн-форматі на 

платформі Zoom: 

ідентифікатор: 817 6068 9440 

пароль: 997033 

адреса для входу:  
https://us02web.zoom.us/j/81760689440?pwd=ZytMWWJ6dTJzVmJnMG5RdjdPSEpSUT09 
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Міністерство освіти і науки України 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
 

 
 

ГИРІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 
 
 
 

УДК 316.77 : 070 : 654.195 : 314.743 
 
 
 

УКРАЇНСЬКОМОВНЕ РАДІО У СВІТОВОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ: 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА КОНВЕРГЕНЦІЯ 

 
 
 

27.00.04 – теорія та історія журналістики 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня  
доктора наук із соціальних комунікацій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2020 
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Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано на кафедрі телебачення та радіомовлення Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. 

 
Науковий керівник:   доктор філологічних, професор 

Гоян Олесь Яремович, 
Інститут журналістики 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 
завідувач кафедри телебачення та радіомовлення. 
 

Офіційні опоненти: доктор наук із соціальних комунікацій, професор 
Богуславський Олег Вікторович, 
Класичний приватний університет, 
директор Інституту журналістики  
і масової комунікації; 

 
 
 
 
 
 

 
доктор наук із соціальних комунікацій, професор 
Сніцарчук Лідія Віталіївна, 
Львівська національна наукова бібліотека України 
імені В. Стефаника НАН України, 
заступник генерального директора; 

  
доктор філологічних наук, професор 
Фінклер Юрій Едуардович, 
Чорноморський національний університет  
імені Петра Могили, 
професор кафедри журналістики. 

 
Захист відбудеться “03” грудня 2020 р. о 1400 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.852.24 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут 
журналістики. 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені 
М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58. 

 
Автореферат розіслано “03” листопада 2020 р. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Л. Г. Пономаренко
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Формування глобального соціально-
комунікаційного українського медіапростору, що розпочалося зі здобуттям Україною 
незалежності, у радіомовленні актуалізоване традицією адаптованого до роботи в 
умовах жорсткої політико-ідеологічної вертикалі материкового українськомовного 
радіо й фрагментованого, територіально розрізненого, проте заснованого на засадах 
однозначної національної ідентичності та любові до власної Батьківщини його 
зарубіжного сегмента. Саме мова як маркер національного наративу стала первинним 
інтегратором світового українського радіо. На початку ХХI ст. нарощування 
внутрішньої та зовнішньої міграції українців посилює значення цього соціального 
інституту як найдоступнішого способу залишатися в українському інформаційному 
полі, територіально перебуваючи поза його межами. 

Сприяють популяризації радіомовлення тенденції до діджиталізації, 
мейнстримом глобального розвитку медіа є трансформації й конвергенція в галузі, 
що синхронно афіліюються на внутрішньому та зовнішньому ринках. Національне 
радіомовлення (українською й мовами меншин), українські години в ефірі 
закордонних радіостанцій та окремі редакції, мережеві радіопроєкти є 
перспективною багатовимірною системою глобального інформаційного середовища, 
що спростовує тенденційну думку, висвітлену в численних рейтингах (зокрема 
поважного рейтингу медіаінфляції “Kwendi Media Audit”) та дослідженнях (серед 
яких Л. Міллера з Нью-Йоркського університету) щодо приреченості радіомовлення 
в середньостроковій перспективі. 

В основі конкурентоспроможного українського радіо – його соціальна 
відповідальність, формування цифрового інклюзивного радіопростору, 
антистигматизаційні проєкти, включення до процесу гарантування інформаційної 
безпеки, осучаснення маркетингових інструментів. Запорука інтересу до 
українського радіо на міжнародній арені – внутрішній його успіх в 
радіокористувача, вплив на формування інформаційного порядку денного та 
перспективність в умовах мультиплатформності сучасних медіа. 

Медіарадіоефір українською мовою за майже столітню історію зазнав 
трансформацій, що дає всі підстави досліджувати його як конкурентний 
мультимедійний складник світового медіасередовища й прибуткового суб’єкта 
українського медіаландшафту. Радіостанції різних форм власності як в Україні, так і 
за кордоном формують українськомовний радіоефірний контент, який відзначається 
акустичними та вербальними традиціями й прагненням до міжкультурної комунікації 
та конвергентності, що потребує наукового осмислення й обґрунтування. 

Інтегративні процеси в українськомовному радіо як у складнику глобального 
медіапростору та в потенційно сильного гравця на ринку є безальтернативними з 
огляду на включеність України в міжнародний медіапроцес, потужне представлення 
національними громадами в усьому світі, інтерес до країни як самобутньої держави 
з автентичним європейським світосприйняттям. Вирішення внутрішніх проблем у 
галузі шляхом приведення її у відповідність до світових стандартів стимулює 
розвиток сучасного українськомовного радіо не лише як частини національного 
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медіпростору, а і як складника світового медіасередовища. Рефлексія комплексних 
рішень наукової проблеми виражається в опрацюванні її нішевих аспектів, зокрема 
її ролі в гарантуванні інформаційної безпеки держави всередині та поза її межами, 
створенні інклюзивного радіопростору для особливих категорій слухачів, 
стимулюванні фінансової перспективності галузі як невід’ємного складника успіху. 

Мова ефіру як маркер національно-формувального наративу є чинником 
трансформацій системи українського радіо, його відходу від командно-
адміністративної колективної свідомості. Перспективним для конкурентного 
українськомовного радіо є розвиток мережі регіональних, місцевих, мережевих 
радіостанцій, розквіт у всьому світі радіоініціатив українців як прояву національної 
самоідентифікації та акумулювання світового українства. 

Отже, можна констатувати наявність наукової проблеми, яка полягає в 
недостатній реалізації потенціалу українськомовного радіо як складника світового 
медіасередовища, який для конкурентоспроможності репрезентує традиції, візії 
міжкультурної комунікації в перспективних трансформаційних процесах і моделях 
конвергентності. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Теоретико-методологічну базу 
дослідження становлять ідеї й концепції провідних науковців, радіожурналістів, 
аналітиків щодо ролі трансформаційних перетворень медіа (А. Алієвої, О. Гресько, 
Г. Данилівської, Ю. Єлісовенка, М. Кульчинського, В. Лизанчука, М. Лихачова, 
В. Набруска, М. Нагорняк, В. Різуна, Є. Тичини, Л. Федорчук, І. Хоменка, 
Є. Цимбаленка, І. Черемних, І. Шевченка, С. Шидловського); наукові погляди 
медіафутурологів Ф. Берарді, Р. Доусона, засновника радіофутурології, 
медіаменеджера Дж. Кридланда; думки консерваторів у контексті технологічного 
поступу, зокрема К. Зоріна, який переконаний, що технологічна конвергенція 
призведе до втрати сенсової журналістики. 

Провідне місце в осмисленні трансформаційних процесів у медіа посідають 
погляди Дж. Алехандро, О. Асмолова, В. Бабенко, Н. Грицяк, І. Дьоміної, 
К. Карякіної, А. Короткова, Е. Кульчицькі, Д. Олтаржевського, О. Сербенської, 
А. Сімашової, О. Старіша, М. Тимошика, Р. Фідлера, Т. Чемберса, А. Чічановського, 
В. Шапоренко. Особливості медіаконвергенції крізь призму радіомовлення осмислено 
в працях українських учених: К. Афанасьєвої (Горської), А. Бессараб, В. Гвоздєва, 
І. Карпенко, М. Криворучка, О. Лемешка, Л. Мудрак, А. Недо, Ю. Половинчак, 
В. Поповського, Б. Потятиника, О. Самуляк; представників зарубіжної наукової 
думки: Х. Гарсія-Авілес, Е. Кальтенбруннера, К. Мейєра (Австрія), Г. Мейкла, 
Ш. Янга (Великобританія), І. Аспеслаен Ерікстад, І. Ердала (Норвегія), П. Кордейро 
(Португалія), Г. Бакулєва, О. Вартанової (Росія), Р. Барро, Д. Белла, Г. Дженкінса, 
Л. Мановича (США), М. Гачера, Ф. Лавена (Швейцарія) та ін. 

Узагальнення світового, зокрема міжгалузевого, досвіду науковців, 
радіожурналістів-практиків, медіаменеджерів, медіафутурологів, педагогів та 
радіослухачів дає підстави зробити висновок про необхідність систематизації 
розрізнених міждисциплінарних знань з метою забезпечення повнішої реалізації 
трансформаційного потенціалу українськомовного радіо у світовому 
медіасередовищі. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 
дослідження є частиною фундаментальної наукової теми Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Психофізіологічні 
механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних мас-медій” 
(№ 16БФ045-01, 2016–2018 рр.), одним з виконавців якої є здобувачка. 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – визначити 
трансформаційний потенціал та моделі конвергенції глобального українськомовного 
радіо як запоруки посилення його конкурентоспроможності у світовому соціально-
комунікаційному мультимедійному медіасередовищі. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 
– схарактеризувати трансформаційний потенціал глобального українського 

радіо як чинник посилення його конкурентоспроможності в світовому медіапросторі; 
– виявити адаптаційні можливості українського радіомовлення щодо 

застосування конвергентних інструментів; 
– простежити ґенезу зарубіжного українськомовного радіо в іменах та 

конкретних проєктах; 
– з’ясувати роль мовного чинника в процесі інтеграції світового 

українськомовного радіопростору; 
– встановити рівень готовності слухачів до трансформаційних оптимізацій та 

застосування конвергентних інструментів у радіомовленні; 
– визначити тенденції розвитку українськомовного радіо на підставі 

експертних оцінок інноваційних процесів у ньому; 
– розробити модель освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-

мультипрофесіонала – журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції, 
упровадження якої сприятиме гуртуванню світового українства навколо 
конкурентних конвергентних медіаплатформ, що ними стануть новітні 
радіоініціативи. 

Об’єкт дослідження – поточне та архівне українськомовне радіо у світовому 
інформаційно-комунікаційному медіасередовищі як конкурентоспроможний 
майданчик інтеграції глобального співтовариства українців. 

Предмет дослідження – особливості трансформацій та конвергенції 
українськомовного радіо в контексті глобалізаційних процесів, виявлених через 
синергію інформаційно-комунікаційних платформ, поліфонію соціально 
відповідальних ініціатив, омнікальність маркетингових моделей, модернізацію 
підходів до освітньої та професійної діяльності в галузі. 

Джерельною базою дослідження стала діяльність у цифровому світі 
електронних медіа 128 материкових радіостанцій (національних, регіональних/ 
місцевих, суспільних, інтернет) та 160 аудіопотоків, 9 радіопроєктів мовами 
національних меншин (крім російської) в Україні, 8 українських редакцій 
міжнародних радіостанцій та 67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах світу; 
понад 500 задокументованих радіоініціатив у 32 зарубіжних країнах; понад 
14 500 чисел пресових видань української міграції в Канаді, США та Німеччині, 
серед яких “Молода Україна” (1953–2001 рр.), “Нові дні” (1950–1991 рр.), 
“Альманах Українського народного Союзу” (1928–2017 рр.), український щоденник 
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США “Свобода” (1922–2015 рр.); архів газети української діаспори “Свобода”: 
http://svoboda-news.com/svwp/ (США); електронна бібліотека української діаспори 
“Diasporiana”: http://diasporiana.org.ua/ (Україна). 

В аспекті інтернет-радіомовлення досліджено сайти-агрегатори радіостанцій 
“Bestradio.fm”, “Mixcloud”, “Netflix”, “Pandora”, “Radiolineup”, “Soundcloud.com”, 
“Spotify”, “Tunein.com”, “Ua.guzei.com”, “YouTube”, “Оnlineradiobox.com”. 

Хронологічні межі дослідження – від фіксації першої у світі радіоініціативи 
українців у 1923 р. до 2017 р. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати авторського комплексного 
опитування мешканців Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Ужгородської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, яке 
проходило у два етапи. Перший етап – опитування (анкетування: індивідуальне, очне) 
респондентів (термін проведення: 03.05.2018–07.06.2018; n = 598: багатоступенева (на 
першому щаблі – квотна (контрольовані ознаки: стать, вік, місце роботи), на 
останньому – імовірнісна випадково-безповторна); теоретична похибка ±4%; довірча 
ймовірність – 0,95); другий – опитування (анкетування: заочне, індивідуальне) 
експертів – працівників українських радіостанцій із використанням сервісу “Google 
Forms” (термін проведення: 23.07.2018–03.08.2018; n = 55). 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на комплексному підході й 
передбачає застосування системно-структурного, синергетичного, інформаційного, 
аксіологічного, кількісного підходів. Методологічну базу дослідження формує 
комплекс загальнонаукових і спеціальних (конкретних) теоретичних та емпіричних 
методів, які надали змогу отримати об’єктивний результат і розв’язати окреслену 
системну проблему. 

У блоці загальнонаукових методів використано: аналіз (елементарно-
теоретичний, структурно-генетичний, внутрішній неформалізований якісний, 
термінологічний аналіз, контент-аналіз) і синтез – для визначення структурно-
логічної схеми дисертації, виявлення трансформаційного потенціалу українського 
радіо та його адаптаційних можливостей щодо застосування конвергентних 
інструментів; бібліографічно-описовий метод – для осмислення теоретичної бази 
наукової проблеми; індукції та дедукції, історичний, історико-порівняльний – для 
реконструкції трансформацій українськомовного радіо; систематизація – для 
обробки отриманих даних про понад 500 виявлених радіоініціатив українців у світі за 
період 1923–2017 рр.; узагальнення – для подання теоретичних та емпіричних 
результатів у табличному (книжково-журнальному варіанті з повним заповненням 
усіх елементів) і схематичному (список, процес, цикл, ієрархія) вигляді; порівняння 
(хронологічне та територіально-просторове) – для зіставлення отриманих результатів 
із напрацюваннями зарубіжних колективів науковців; типологізації –  для викладення 
типологізованих за маркерами назв програм, міст та країн створення, часового 
інтервалу згадок у медіа про них, спонсора, типу програми, дня, часу виходу в ефір, 
назви радіостанції, додаткової інформації та джерела її отримання. 

Блок спеціальних (конкретних) теоретичних та емпіричних методів включає: 
метод архівного дослідження – для опрацювання й систематизації оцифрованих 
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видань української еміграції; історико-генетичний метод – для простеження 
історичного поступу закордонного українськомовного радіо як хронології, зведеної 
до послідовних етапів; метод наукової інфографіки – для проєктування мап 
світового українськомовного радіо; моніторинг – для виявлення ролі мовного 
чинника в процесі інтеграції світового українськомовного радіопростору на підставі 
систематичного відстеження електронних даних; групування – для формування груп 
при підрахунку анкет; вторинний аналіз результатів соціологічних досліджень, 
проведених іншими науковцями. 

Основними конкретно-науковими емпіричними методами є соціологічні, а 
саме: масове опитування; експертне опитування (заповненню електронної анкети 
сервісу “Google Forms” передувало ознайомлення респондентів із результатами 
дослідження, особисте спілкування). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 
уперше: 
– визначено тенденції трансформацій українськомовного радіо в контексті 

його управлінсько-організаційних моделей, маркетингової ефективності, соціальної 
відповідальності діяльності радіоорганізації; 

– обґрунтовано перспективні для світового медіасередовища та пріоритетні 
для слухачів моделі конвергенції українського радіомовлення в складі звуку, тексту, 
графіки, відео, сервісів інтернет-ресурсів; 

– осмислено досвід створення українцями радіопрограм у 32 зарубіжних 
країнах та введено до наукового дискурсу імена 308 радіопродуцентів в еміграції; 

– з’ясовано, що українські радіослухачі сприйнятливі до взаємодії з радіо на 
рівні конвергентних платформ відтворення контенту (35% респондентів слухають 
радіо на комп’ютері, 24% – на планшетах, 45% – через смартфон); 

– встановлено на основі аналізу маркетингового складника світового 
українськомовного радіо й підтверджено 55% опитаних експертів, що його 
інноваційний інструментарій недостатньо розвинутий в Україні та має базовий 
рівень розвитку за кордоном; 

– розроблено авторську модель дистанційних практично орієнтованих 
освітньо-просвітницьких курсів для радійників та аматорів радіосправи кваліфікації 
“журналіст, радіопрацівник конвергентної редакції” у складі організаційно-
управлінської, виробничої, технічної, маркетингової, мовної підготовки, осмислення 
дослідної діяльності радіостанції, що, на думку 87% опитаних експертів, є 
нагальною потребою; 

удосконалено: 
– обґрунтування радіогодин української еміграції як невід’ємного складника 

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

“інтернет-радіокористувач”, “інформаційна безпека країни”, “цифровий (діджитал) 
інклюзивний радіопростір”; 

– концепцію конвергентної редакції радіоорганізації як запоруки 
мультипрофесіоналізму працівників (на думку 64% опитаних експертів), в аспекті 
формування продакшн-команд у складі творчих працівників, управлінської 
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вертикалі, менеджменту радіостанції, а також представників нетипових для радіо на 
попередніх етапах професій (відеооператор, контент-менеджер, фотохудожник, 
SMM-менеджер, SMS-спеціаліст тощо); 

набули подальшого розвитку: 
– прикладні питання формування інклюзивного медіапростору засобами 

українськомовного радіо (перспективно, на думку 78% експертів та 73% слухачів) в 
умовах трансформацій цифрових медіа; 

– теоретико-методологічний та емпіричний інструментарій радіомовлення в 
гарантуванні інформаційної безпеки України (13% експертів констатують 
мінімальну реалізацію, ще 44% відчувають потребу в інтенсифікації процесів); 

– механізми залучення слухача до радіопростору в аспекті передбачених для 
нього опцій нелінійного персоналізованого медіазмісту, зокрема у вимірі мобільних 
застосунків. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 
можуть бути корисними українським та зарубіжним радіоорганізаціям, 
радіолюбителям, а також іншим інституціям, пов’язаним із становленням світового 
українськомовного медіасередовища. 

Результати дослідження використовують: 
– у науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки продуктивних 

моделей трансформації сучасних медіа, зокрема радіомовлення в умовах 
аудіовізуальної журналістики; як базу для осмислення професійних та освітніх 
вимірів мультимедійних технологій у радіожурналістиці; 

– у практичній діяльності – у роботі радіогазети “Титан” ТОВ “Запорізький 
титано-магнієвий комбінат” (довідка № 1 від 31.07.2018) в аспекті мобільної 
аудіовізуальної журналістики, її інформаційно-технологічної структури, 
сприйнятливості до конвергентних процесів у галузі ефірного та інтернет-
радіомовлення. Рекомендації щодо організації роботи конвергентної редакції, 
застосування нових форм соціально-комунікаційних технологій у виробництві 
мультимедійного контенту для радіо в інформаційному суспільстві, розширення 
аудиторії засобами конвергенції радіо з комунікаційними можливостями соціальних 
платформ, зміцнення інформаційної безпеки держави засобами радіо враховано в 
роботі ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України «Запорізька 
регіональна дирекція»” (довідка № 369 від 02.08.2018). У ТОВ “Радіо Трек” (м. Рівне) 
використовують результати дослідження в контексті формування радіомовленням 
інклюзивного простору в умовах трансформації цифрових медіа, а також 
упровадження інструментів мультимедійного конвергентного медіа (робота на 
соціальних платформах, подкаст-сервісах, відеоблогінг) як запоруки 
конкурентоспроможності радіостанції на глобальному рівні (довідка № 1-128а/18 від 
10.08.2018). У ТОВ “Радіо «Нова Хвиля»” (м. Харків) – під час організації роботи 
конвергентної редакції, застосування нових форм соціально-комунікаційних 
технологій у виробництві мультимедійного контенту для радіо “MFM STATION 91.2” 
(довідка № 3 від 15.08.2018). Сформовані за підсумками емпіричного дослідження 
рекомендації щодо організації роботи конвергентної редакції враховано 
КП “Муніципальна телевізійна мережа” Запорізької міської ради (довідка № 248 від 
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26.07.2018), рекомендації щодо застосування соціально-комунікаційних технологій для 
мультимедійного наповнення сайтів, зокрема щодо підготовки аудіовізуальних 
сюжетів, аудіоподкастингу, вертикальної організації робочого процесу в конвергентній 
редакції, моделі роботи мультипрофесійного журналіста, інтегровано в робочий процес 
інформаційного агентства “Region News Agency” (довідка № 027 від 10.08.2018). 
Результати дослідження ґенези українськомовного радіо діаспори у світовому 
медіапросторі використовують під час підготовки та проведення інформаційно-
просвітницьких заходів Канадсько-українського центру “Запорізької обласної 
універсальної бібліотеки” Запорізької обласної ради (довідка № 206 від 31.07.2018); 

– у навчальному процесі – з метою формування медіаграмотності та 
медікомпетентності у сфері використання аудіовізуальних медіа школярами і 
студентами, виховання відповідального ставлення та орієнтації до використання 
української мови в публічній комунікації, професійного підходу до створення 
сучасного конкурентного мультимедійного радіоконтенту, під час організації 
виховних і профорієнтаційних заходів, а також викладання дисциплін 
“Аудіовізуальні ЗМІ в системі PR”, “Радіо навчальна практика”, 
“Радіовиробництво”, “Радіоменеджмент” в Інституті журналістики і масової 
комунікації Класичного приватного університету (довідка № 325в від 05.09.2018). У 
ГО “Територія реалізації авторських проектів” під час занять у “Першій дитячій 
телешколі” використовують рекомендації щодо застосування соціально-
комунікаційних технологій у формуванні медіаграмотності й медіакомпетентності 
учнів під час створення аудіального контенту для соціальних мереж та авторських 
подкастів, організації виробничого процесу в радіомовленні в умовах глобальної 
трансформації медіа (довідка № 01-09 від 03.09.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є одноосібно виконаною 
науковою працею, яка відображає авторський підхід до вирішення системної 
наукової проблеми. Усі ключові ідеї, положення, що розкривають наукову новизну, 
висновки та результати дослідження, отримані дисертанткою самостійно. Матеріали 
та висновки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій на тему “Дитяче радіомовлення в Україні: структурно-функціональний 
та творчий дискурс” (спеціальність 27.00.04 – теорія та історія журналістики) у 
дослідженні не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 
доповідалися й обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях 
різних рівнів: 

– міжнародних: “Актуальні питання підготовки фахівців у сфері зв’язків з 
громадськістю та реклами” (м. Мінськ, 2014 р.); “Гра в бісер: комунікаційні ігри 
сучасності” (м. Луцьк, 2017 р.); “Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта” 
(м. Буча, 2017 р.); “Інноваційний розвиток економіки: підприємництво, освіта, 
наука” (м. Мінськ, 2017 р.); “Медіакультура та інформаційна безпека в Європі і 
світі: освіта, методологія досліджень, практика” (м. Запоріжжя, 2017 р.); “Наука і 
вища освіта” (м. Запоріжжя, квітень 2017 р., листопад 2017 р.); “Національно-
патріотичний досвід світового українства в соціально-комунікаційному дискурсі” 
(м. Запоріжжя, 2017 р.); “Проблеми гуманітарних і соціальних наук – 2017” 
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(м. Будапешт, 2017 р.); “Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, 
сучасне, майбутнє” (м. Запоріжжя, 2017 р.); “Формування ефективних механізмів 
державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і 
практика” (м. Запоріжжя, 2017 р.); “Актуальні питання сьогодення” (м. Обухів, 
2018 р.); “Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: 
позиціонування і реалії” (м. Київ, 2018 р.); “Інформація, комунікація і управління 
знаннями в глобалізованому світі” (м. Київ, 2018 р.); “Корпоративні стратегічні 
комунікації: нові тренди в професійній діяльності” (м. Мінськ, 2018 р.); 
“Міжнародна журналістика-2018: глобальні виклики, регіональне партнерство та 
медіа” (м. Мінськ, 2018 р.); “Наука і освіта в сучасному світі” (м. Караганда, 
2018 р.); “Наукова школа Романа Іванченка” (м. Київ, 2018 р.); “Сучасні тенденції 
розвитку науки” (м. Київ, 2018 р.); 

– всеукраїнських: “ЗМІ та демократичний розвиток України” (м. Львів, 
2017 р.); “Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій” (м. Дніпро, 2017 р.); 
“Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи” (м. Львів, 2017 р.); 
“Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку” 
(м. Старобільськ, 2017 р.); “Актуальні проблеми розвитку засобів масової 
комунікації в сучасній Україні” (м. Вінниця, 2018 р.); “Документно-інформаційний 
простір: історія, теорія, практика” (м. Тернопіль, 2018 р.); “Журналістська освіта в 
Україні: світові професійні стандарти” (м. Суми, 2018 р.); “Медіапростір: проблеми і 
виклики сьогодення” (м. Київ, 2018 р.); “Новітні тенденції в медіагалузі: 
український і зарубіжний підхід” (м. Київ, 2018 р.); “Сучасна регіональна 
журналістика: історія, реалії, перспективи” (м. Вінниця, 2018 р.); “Україна в 
гуманітарних і соціально-економічних вимірах” (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 65 наукових працях 
загальним обсягом 44,63 д. а., з них: 2 монографії (19,82 д. а.; із них 1 одноосібна), 
33 наукові статті (17,29 д. а.; 21 – у наукових фахових виданнях України із 
соціальних комунікацій, 10 – у періодичних наукових виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз, 2 – в інших зарубіжних наукових виданнях), 30 – 
матеріали конференцій (6,33 д. а.),  (1,19 д. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 
дисертації – 738 сторінок, з них: основний текст – 360 сторінок, список 
використаних джерел – 75 сторінок, додатки – 283 сторінки. Список використаних 
джерел включає 785 найменувань.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; вказано її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету, завдання, об’єкт, 
предмет, емпіричну, методологічну базу дослідження; розкрито наукову новизну, 
практичне значення отриманих результатів; відображено особистий внесок 
здобувача; подано відомості про апробацію результатів дослідження, публікації, 
структуру та обсяг дисертації. 
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У першому розділі – “Теоретико-методологічні засади вивчення 
українського радіо” – подано огляд наукових праць за темою дослідження з 
урахуванням наукових поглядів медіа- та радіофутурологів. Як результат 
осмислення праць українських і зарубіжних науковців запропоновано тлумачення 
концептів трансформації та конвергенції українськомовного радіо у світовому 
медіасередовищі; викладено характеристику еволюційних процесів радіомовлення 
України та зарубіжжя. 

Первинну якісну та кількісну інформацію отримано з офіційних джерел, 
зокрема сайтів Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України, 
Державної служби статистики України, Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Всеукраїнської рекламної коаліції, галузевого 
об’єднання радіоіндустрії “Радіокомітет”, до якого входять найбільші радіохолдинги 
України. Вторинному аналізу підлягали праці українських та зарубіжних науковців, 
звіти міжнародних і впливових зарубіжних інститутів, як-то Світового конгресу 
Українців, Європейського радіомовного союзу, галузевого органу “RadioCentre Ltd”, 
Навчального медіацентру для країн Азії, ОБСЄ, каталогу світових радіостанцій 
“WorldRadioMap.com”. 

У підрозділі 1.1. “Проблематика та поняттєво-методологічний апарат 
дослідження” кристалізовано наукову проблему, вирішенню якої присвячене 
дослідження. Із цією метою осмислено історіографічний контекст проблемології, 
розроблено схему вирішення конкретної соціальної проблеми в науковому дискурсі, 
обґрунтовано та графічно представлено поетапний алгоритм вивчення українського 
радіомовлення в глобальному медіасередовищі. 

У контексті вивчення основних термінологічних концептів системи сучасного 
світового українськомовного радіо трансформацію соціального інституту 
досліджено крізь призму найважливіших історичних трансформацій соціального 
інституту: зародження українськомовного радіомовлення (23 травня 1923 р. у світі 
та 16 листопада 1924 р. в Україні); кристалізації інституціалізаційних процесів у 
секторі (“золоте століття” радіо 1930–1950-ті рр.); комерціалізації радіомовлення в 
незалежній Україні, переорієнтації на материкове мовлення еміграції; діджиталізації 
українського радіомовлення на тлі конвергенції в медіа. На рівні технологій 
розповсюдження радіосигналу трансформаційні процеси в радіомовленні перейшли 
від лінійних одноканальних до цифрових та мережевих (AM, дротове, FM,  
FM stereo, DAB, IP (“Internet Protocol”), або RoIP (“Radio over Internet Protocol”)). 

Різнобічно та ґрунтовно осмислено феномен медіаконвергенції як 
визначального процесу трансформації радіо на сучасному етапі. Встановлено, що 
новітнє ресурсне забезпечення процесів конвергенції в українськомовному радіо 
(мультиплатформність, зміни в технічному забезпеченні роботи, 
мультипрофесіоналізмі працівників, програмному обслуговуванні та розширенні 
маркетингових можливостей радіоорганіацій) у різних конфігураціях потребує 
додаткових витрат, перекваліфікації фахівців, зміни підходів до підготовки кадрів, 
просвітницької діяльності та осучаснення законодавчої бази. У підсумку зіставлення 
етапів трансформації українськомовного радіо й конвергентних процесів у 
медіасекторі у вимірі використання звуку, тексту, відео та можливостей соціальних 
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платформ простежено інтенсифікацію змін, зумовлену відходом від моделі 
виключно аудіальної ідентифікації радіоконтенту. 

Методологічний апарат дослідження представлено комплексом 
загальнонаукових і спеціальних (конкретних) теоретичних та емпіричних методів, 
які зумовили логіку проведеного дослідження й забезпечили отримання достовірних 
науково обґрунтованих результатів. 

У підрозділі 1.2. “Ґенеза українськомовного радіо у світовому медіапросторі” 
відзначено основні етапи становлення світового українськомовного радіо. 

Констатовано, що дослідження ґенези зарубіжного українськомовного радіо 
збагачене мемуаристикою М. Сурмача та П. Кекіша, доробком з історії материкового 
українського радіо О. Богуславського, М. Васьківа, Є. Дмитровського, Б. Змерзлого, 
Ю. Каганова, С. Калібовець, Ю. Костюка, І. Крупського, В. Лизанчука, Н. Сидоренко; 
радіомовлення українського підпілля – В. Макара, В. Мороза, К. Ющенко та ін.; 
української діаспори – С. Галущака, Б. Червіка (США), М. Сіміонато (Бразилія); 
міжнародної комунікації – О. Гресько, Л. Павленко, І. Ципердюка. 

Аналіз 14 500 чисел видань української еміграції за маркерами дня й часу 
трансляції, міста та країни створення, назви ініціативи, радіостанції, періодичності, 
спонсора, типу, форми, змісту, загального опису проєкту уможливив 
документування існування понад 500 радіоініціатив українців у світі в 1923–2017 рр. 
Презентовано в українському науковому дискурсі імена 308 радіоактивістів в 
еміграції, запропоновано анотацію їхнього внеску в радіовиробничий процес. 
Розроблено “Мапу світового українськомовного радіо: історичний огляд” (рис. 1) і 
“Мапу сучасного світового українськомовного радіо” (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Мапа світового українськомовного радіо: історичний огляд 
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Рис. 2. Мапа сучасного світового українськомовного радіо 
 

Ретельний аналіз документальних даних в аспекті конвергентних інструментів 
у радіомовленні на різних етапах засвідчив наявність мінімальної візуалізації 
інформації, друкованих у пресі текстових блоків, де з інформаційною та рекламною 
метою публікували анонси, звіти, рецензії окремих випусків і програм. Встановлено, 
що трансформаційний поступ українськомовного радіо в різних країнах є 
свідченням історичних перетворень цього соціального інституту на місцях. Розвиток 
радіомовлення в умовах кожної країни за її законами робить його невід’ємним 
складником культурного надбання цих держав, отже, належить не тільки українцям. 

У підрозділі 1.3. “Державна мова в архітектурі звукового оформлення 
українського радіо” визначено й охарактеризовано використання в національному 
радіоефірі, радіоініціативах українців за кордоном, роботі українських редакцій 
міжнародних радіоорганізацій української мови, а також мов національних меншин 
у радіопросторі України. Динаміку послуговування державною мовою в 
радіопросторі, частку музичних творів українською в радіоефірі, а також 
інтенсивність порушень, що стосувалися невиконання ліцензійних умов щодо мови 
ведення програм у 2001–2017 рр., відстежено та зіставлено за офіційними звітами 
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також авторитетними 
міжнародними галузевими організаціями. Обґрунтовано тезу про те, що системне 
оцінювання перспектив зняття з порядку денного в Україні мовного питання, 
принаймні в радіомовленні, є складником усвідомлення взаємовпливу й 
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взаємозалежності його центральних суб’єктів – аудиторії, радіостанцій, українських 
музикантів та рекламодавців. Усвідомлення їхньої ролі, значення та взаємної 
залежності в соціально-комунікаційному радіопросторі не лише закладає підґрунтя 
для поглиблення авторитету українськомовного радіо на глобальному рівні, а й 
ідентифікує його як рівного гравця цифрового медіапростору, який, зокрема, 
стимулює дотримання законодавчої бази в аспекті трансляції програм та пісень 
державною мовою. 

У другому розділі – “Інформаційно-комунікаційний простір світового 
українськомовного радіо в контексті конвергенції медіасередовища” – 
розглянуто складові системи функціонування світового українськомовного радіо в 
умовах конвергенції, які подано через мобільну радіожурналістику, 
поліінструменталізм технологічної лінійки засобів презентації, відтворення 
радіоконтенту та підготовки матеріалів радіостанціями в Україні, радіо сучасної 
української еміграції й українськими редакціями міжнародних радіостанцій. 

У підрозділі 2.1. “Технологічні аспекти презентації радіоконтенту в умовах 
розвитку мобільної журналістики” охарактеризовано інструментарій увиразнення 
радіоконтенту в цифровому медіапросторі. 

Встановлено, що особливості впливу мобільної журналістики в контексті 
становлення аудіовізуального радіо досліджували А. Баклан, О. Гриценко, 
О. Зернецька, В. Рябічев (Україна), А. Аль Тавара, Е. Ґіде (Австралія), С. Барбоза, 
М. Сільва Палаціос (Бразилія), Е. Болат, Р. Робертсон, М. Федерстоун 
(Великобританія), А. Серано Теллерія (Іспанія), П. Дін, Д. Кемерон, М. Крайді, 
Б. Оппегаард, Дж. Рітцер (США) Х. Борха, М. Кастельс (Іспанія), М. Маклюен 
(Канада), Н. Гарсія Канкліні (Мексика), М. Ян (Пакистан), М. Амплуджа 
(Фінляндія). 

Осмислено особливості доступу до сучасного ефірного та інтернет-
радіомовлення в потоці й за запитом (on demand) через стаціонарні, автомобільні 
радіоприймачі, телефони, смартфони, ПК і планшетні ПК, інші новітні пристрої 
(смарт-годинники, фітнес-браслети, елементи доповненої реальності). Встановлено, 
що розширення технічної лінійки підготовки та відтворення радіоконтенту 
стимулює розвиток новітніх жанрових форм у мережевому радіомовленні: 
аудіоподкастингу, аудіостримінгу, аудіоверсії тексту, постингу / репостингу, чату, 
синопсису, аудіоілюстрації, аудіослайд-шоу тощо. Більшість із них адаптовано до 
відтворення в мобільних застосунках (налаштування якості аудіопотоку, 
завантаження ефірної сітки радіостанції, плейлиста, додавання віджету у вибране, 
збереження списку файлів, окремої композиції, налаштування опції таймеру, 
рекомендації), перспективними є альтернативні сервіси, орієнтовані на формування 
унікального плейлиста з контенту кількох подкастів чи радіостанцій, відеостримінг, 
візуалізацію, запис аудіо з ефіру, подкастинг, діджиталізацію, інтерактивність, 
мультифункціональний плеєр тощо. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що спрощення підготовки та 
оприлюднення контенту в радіовиробництві стимулює появу галузевих аматорських 
ініціатив, суб’єктивність, лінійні судження й однозначні висновки яких продукують 
організаторські та пропагандистські смисли, однак позбавлені виховної, 
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контрпропагандистської й функції розуміння соціального устрою суспільства (за 
проф. А. Москаленком). Засилля самопроголошених модераторів смислів у 
медіапросторі призводить до перенасичення інформаційної стрічки неякісним 
інформаційним контентом та може негативно впливати на медіасередовище. 

У підрозділі 2.2. “Синергія соціально-комунікаційних платформ презентації 
контенту в материковому українськомовному радіо” розкрито перспективи та 
переваги цифрового “DAB+” формату, упровадження якого в Україні розпочато 
конкурсом на 14 місць у каналі 7-D у Києві у грудні 2017 р. Мультимедіатизацію 
радіо за наслідками використання тексту, відеоряду, презентаційно-комунікативних 
можливостей соціальних платформ, а також інших конвергентних інструментів у 
роботі радіоорганізацій вивчено методом систематичного відслідковування 
діяльності інституту радіо; візуальної, слухової оцінки його змін. Детальну звітність 
за підсумками спостереження подано в табличній та графічній формах. Встановлено 
таке: 

– на противагу активній роботі сайту (наявний у 96% українських 
радіостанцій) повноцінну роботу мобільного застосунку підтримують лише 65% 
національних, 30% інтернет, 9% регіональних та 4% суспільних радіоорганізацій; 

– віртуальні платформи українськомовних радіоініціатив орієнтовані на 
розміщення банків власних програм у формі подкастів (справедливо для 74% 
національних, 46% суспільних, 35% інтернет та 29% регіональних радіостанцій); 

– текстові блоки наявні на сайтах 81% українських радіоорганізацій (у тому 
числі рубрика новин – на 48%), графічні модулі передбачені для 84% цифрових 
майданчиків радіоініціатив в Україні; 

– відеоконтент на цифрових платформах радіостанцій представлений у 29% 
ініціатив, рідше аудиторії пропонують долучатися до відеотрансляції зі студії 
наживо – лише 11%; 

– комунікацію з аудиторією здійснюють через зворотний зв’язок (78%), у тому 
числі в соціальних мережах (76%); 

– новітні форми презентації рекламного контенту на радіо використовують 
мінімально, на сайті графічні рекламні блоки представлені лише у 29% з 
аналізованих ініціатив. 

Беручи до уваги технічний арсенал, доступний сучасній радіоаудиторії, 
запропоновано тлумачення поняття “інтернет-радіокористувач” як особи, яка 
взаємодіє з радіоконтентом (у потоці чи за запитом), а також використовує доступні 
на сайтах чи тематичних майданчиках електронних мереж можливості отримання, 
обміну чи розповсюдження інформації, призначеної для поглиблення 
радіоконтексту на рівні двосторонньої комунікації за умов горизонтальних зв’язків з 
радіостанцією. 

У підрозділі 2.3. “Конвергентні інструменти в роботі радіопрограм 
української еміграції” досліджено сприйнятливість до акумулювання конвергентних 
інструментів у діяльності 67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах світу 
(серед них у Канаді (20), Польщі (14), США (9), Аргентині (7), Австралії (3), 
Бразилії (3), Литві (2), Португалії (2), Естонії (1), Казахстані (1), Киргизстані (1), 
Молдові (1), Сербії (1), Словаччині (1) та Швеції (1)), 8 українських відділень 
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радіомовлення в структурі міжнародних медіакомпаній та 9 радіоініціатив мовами 
національних меншин в Україні (білоруською, кримськотатарською, польською, 
румунською, угорською). Доведено, що: 

– українськомовні програми в ефірі зарубіжних радіостанцій орієнтовані на 
потокове (94%), рідше мовлення за запитом (37%) на сайтах радіостанцій (82%), у 
виключних випадках через мобільні застосунки (2%); цифрові платформи 
пропонують своїм користувачам текстові (30%) та графічні (27%) блоки, в окремих 
випадках відеоконтент (9%), у понад 57% налагоджено зворотний зв’язок (49% 
через соціальні мережі); 

– на зразковому рівні в роботу українських редакцій міжнародних 
радіокомпаній імплементовано роботу сайту (100%) із наявними на ньому 
текстовими (100%), графічними (100%), відео (88%) блоками, інтеграцією із 
соціальними платформами (100%) та орієнтацією на зворотний зв’язок (100%). 
Підвищення якості та функціоналу передбаченого мобільного застосунку (наявний у 
50% ініціатив) надалі сприятиме зростанню й інших показників; 

– конвергентні інструменти в діяльності радіоініціатив національних меншин 
в Україні на базовому рівні та орієнтовані на потокове мовлення (89%) на сайті 
ініціативи (89%) з використанням текстових (78%), графічних (78%), рідше блоків 
відео (33%), комунікативних можливостей соціальних мереж (89%) на тлі 
відсутності презентації ініціатив у площині мобільних технологій (0%), стримів зі 
студії (0%), млявої підтримки подкаст-ресурсів (44%). 

У третьому розділі – “Трансформаційні процеси в українськомовних 
радіоорганізаціях на глобальному інформаційному ринку” – досліджено 
трансформаційні перетворення у світовому українськомовному радіо крізь призму 
нарощування його конкурентоспроможності в аспекті осучаснення комерційної 
складової, гарантування національної інформаційної безпеки та формування 
цифрового інклюзивного радіопростору. 

У підрозділі 3.1. “Маркетинговий складник радіомовлення в контексті 
трансформацій” висвітлено тенденції розвитку маркетингового сектору 
радіомовлення з урахуванням концепцій посилення конкурентоспроможності, форм 
презентації, жанротворення, технологій впливу, розроблених Н. Боєвою, О. Гояном, 
І. Карпенко, Н. Ковтун, В. Корнєєвим, І. Хоменком, І. Черемних; у контексті інтернет-
маркетингу – Л. Капінусом, Г. Ляшенко, Р. Моткалюк; значущими для формування 
теоретичної бази є висновки зарубіжних авторів: П. Ванг (Австрія), Н. Тодуа (Грузія), 
Б. Дж. Прітві, М. Даса (Індія), М. Кржижановської (Польща), А. Тренгов Джонса, 
А. Малчик (Нідерланди), Л. Капустіної, І. Мосунова, П. Невоструєва, О. Пушкіної, 
Д. Халілова (Росія), Д. Раджагопала (Мексика), Дж. Лула, С. Майєрс (США). 

Визначено набір перспективних жанрових форм рекламного контенту в 
українськомовному радіо у вимірі радіореклами в ефірі материкових радіостанцій 
(анонс, радіосценка, вірш, звернення, оголошення, пісня, спонсорство, конкурс, 
слоган, передача, виступ, інтерв’ю, радіомагазин, самопрезентація радіостанції), 
реклами в ефірі українськомовних годин зарубіжного радіо (оголошення, звернення, 
рубрика, передача, виступ, інтерв’ю, спонсорство, інформаційний супровід та 
самопрезентація радіостанції) і рекламного сегмента українськомовного інтернет-
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радіо (Push-повідомлення, персоналізований аудіопотік, повідомлення в соціальних 
мережах та спонсорство). 

Встановлено, що ефективність комерційних показників залежить від 
професійності розробки продуктивної маркетингової стратегії радіостанції та 
окреслення векторів акумулювання прибутків, що їх класифіковано на: дохід від 
продажу ефірного часу, фінансову допомогу власника, вигоду від позаефірних 
проєктів та альтернативні методи акумулювання фінансових ресурсів (донейти від 
прихильників, співфінансування учасниками ініціативи, участь у грантових 
програмах, краудфандингових проєктах). Попри поліфонію маркетингових 
інструментів, констатовано, що на рекламний ринок радіо в Україні припадає лише 
3% від загального його обсягу, а поступове зростання сегмента в національній 
валюті, у доларовому еквіваленті (США) у 2007–2017 рр. демонструє зменшення 
прибутків від реклами на радіо вдвічі. 

У підрозділі 3.2. “Трансформації радіомовлення у фокусі гарантування 
інформаційної безпеки України” осмислено потенціалу українськомовного радіо в 
розбудові національної інформаційної безпеки на внутрішньому, зовнішньому 
рівнях та у вимірі формування обличчя країни (її бренду) через створення 
позитивних інформаційних приводів (асоціацій з країною), набуття суб’єктності на 
світовому рівні, що ускладнено масивними ворожими інформаційними 
інтервенціями. У дослідженні враховано концепції гарантування державної 
інформаційної безпеки України, запропоновані Н. Еляшевською, М. Кондратюком, 
О. Пашніною, Г. Почепцовим, Є. Соломіним, В. Хімеєм. Тематичний моніторинг 
контенту 246 українськомовних радіоорганізацій у світі засвідчив присутність 
програм мілітаристської тематики в ефірній сітці лише 19% із них. Кількісно 
найширше цей сегмент радіопрограм представлено в ефірі суспільного радіо в 
Україні (36 проєктів), рідше в структурі комерційних радіостанцій (7 ініціатив) та 
редакцій зарубіжних радіоорганізацій (4 програми). Крім найширше представлених 
тематичних блоків в інформаційних випусках, серед ініціатив такого типу 
пізнавальні, розважальні, історичні, культурно-мистецькі та соціально-психологічні 
проєкти. Проведене дослідження надало змогу осмислити підходи до формування 
оптимального образу України під час ведення інформаційної війни в ефірі 
українськомовних радіопрограм. 

Встановлено, що подолання негативної соціалізації військовослужбовців у 
повоєнний період разом із включенням широких груп населення, які за маркерами 
ставлення до себе соціуму, відокремленого усвідомлення себе включеними чи не 
включеними в соціальний дискурс вимагають від радіоспільноти особливої уваги 
(люди з інвалідністю, особи похилого віку, діти), у глобальному контексті має стати 
підґрунтям для заохочення міжкультурного діалогу на засадах толерантності та 
взаєморозуміння української радіоаудиторії. Відтак українськомовне радіо як 
мультимедійний складник глобального медіапростору є цінним елементом 
архітектури світового інклюзивного медіапростору, на цінності поступу якого 
наголошують 78% експертного середовища. 

Довіра до радіо як соціального інституту зумовлює його включення в процес 
протидії інформаційній агресії, що, на переконання 44% опитаних експертів, 
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потребує розширення. Поява у внутрішньому інформаційному просторі 
спеціалізованих та популяризація конкурентоспроможних радіопроєктів в ефірі 
рейтингових радіостанцій в умовах мілітаризації суспільства має потенціал до 
зниження напруження в соціумі й ініціювання його соціальної активності, зокрема 
волонтерства. Разом із комплексом радіоефірів окресленої тематики, підготовлених 
українцями за кордоном в умовах мінімального впливу ворожої пропаганди, 
переважання офіційних джерел у поданні інформації, формування ідеалізованого 
образу України, суб’єктивності в представленні інформації ведучими, заохочення до 
благодійності, українськомовне радіо стає дискутивним майданчиком для пошуку 
соціального консенсусу у світовому медіасередовищі. 

У підрозділі 3.3. “Формування радіомовленням інклюзивного медіапростору” 
окреслено теоретичну платформу, яка в умовах трансформацій цифрових медіа 
визначається працями із соціальних комунікацій Л. Хавкіної, педагогіки та соціальної 
психології – В. Засенко, А. Колупаєвої, Н. Софій, М. Чайковського (Україна), 
Д. Конзи (Австралія), В. Мітуки (Ефіопія), А. Ріммермана (Ізраїль), Ф. Хуршед 
Ахмади (Індія), А. Кассаха (Німеччина), І. Боровикової (Росія), С. Петерс (США). 

Залежно від виняткових умов сприйняття й унікальної позиції в соціальній 
структурі медіаканалу кристалізовано та досліджено медіаочікування, особливості 
сприйняття радіоінформації широкими категоріями слухачів, які, відповідно до 
особливостей усвідомлення себе як частини соціального дискурсу чи поза ним, 
претендують на увагу глобальної радіоспільноти українців. Виокремлено такі групи: 
1) радіослухачі зі специфічними потребами у зв’язку зі станом здоров’я; 2) літня 
радіоаудиторія; 3) діти-радіослухачі. 

Враховуючи зазначене, побудовано концептуальну модель формування 
інклюзивного українськомовного радіопростору як комплексу взаємозумовлених 
елементів від ігнорування (повної відсутності в ефірі спеціалізованого 
радіоконтенту) та байдужості (популяризації норми за умов ідентифікації проблеми) 
до інклюзії (рівності, орієнтації на соціальну включеність у радіоефір). У контексті 
трансформацій українськомовного радіо осмислено рівні формування інклюзивного 
медіапростору: часовий, сприйняття вразливих груп аудиторії, ставлення до 
проблеми та представлення її в ефірі; трактовано дефініцію “цифрового «діджитал» 
інклюзивного простору”. 

У четвертому розділі – “Емпіричні дослідження перспективності розвитку 
українськомовного радіо” – виявлено готовність до засвоєння слухачами 
трансформаційних перетворень в українськомовному радіо; узагальнено результати 
авторського експертного опитування; розроблено модель практично орієнтованих 
освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-мультипрофесіонала; 
узагальнено механіку роботи конвергентної редакції, у складі якої сучасні 
конкурентоспроможні радіоініціативи. 

У підрозділ 4.1. “Проєктування векторів розвитку радіомовлення слухачами” 
осмислено підсумки емпіричного дослідження на кількісному та якісному рівнях. 

Підтверджено, що радіослухачі різного віку переорієнтовуються на цифрові 
носії доступу до медіаконтенту, у тому числі радійного: респонденти категорії  
“4–17” найчастіше слухають радіо на смартфоні та планшетному ПК (68% та 52% 
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відповідно), старші слухачі віддають перевагу автомобільній гарнітурі та 
персональним мобільним девайсам (44% і 42% в межах варіаційного ряду “18–54” та 
37% і 41% відповідно серед опитаних віком “55+”). Названі гаджети визначають 
пріоритетні вектори презентації радіоповідомлень у цифрову добу. 

Доведено, що наймолодша радіоаудиторія звертається до радіо з метою 
прослуховування музичних новинок (62%) під час занять спортом (62%), тому що 
можуть обрати музику (57%) і цінують зручність медіа (55%). Комфортність 
сприйняття у фоновому режимі (44%) та безоплатність використання (44%) є 
визначальною мотивацією для опитаних категорії “18–54”. Як джерело отримання 
інформації радіо ідентифікують 55% українців старшого віку. 

Констатовано, що соціальна відповідальність радіо, що нею часто нехтують 
радіоорганізації, високо оцінена слухачами (77% опитаних віком  
“18–54”, 52% – “55+”, 50% – “4–17”). Його трансформаційний поступ у напрямі 
формування цифрового інклюзивного радіопростору на часі та схвально 
сприймається аудиторією й експертним середовищем (78%). 

Респонденти оптимістичні в поглядах на майбутнє радіо (62% трьох 
варіаційних рядів), утім зізнаються, що раніше долучалися до прослуховування 
частіше (46%), нині ж віддають перевагу спілкуванню в соціальних мережах (65%) 
та відеоконтенту (50%). Саме ці ресурси є найперспективнішими для залучення 
користувацької уваги до радіо. 

У підрозділі 4.2. “Експертна оцінка інноваційних процесів в 
українськомовному радіо” подано детально методологічно обґрунтовані якісні та 
кількісні результати проведеного експертного опитування. 

Фаховим середовищем визнано, що наслідком трансформацій радіо в мережі 
стало розширення його аудиторії (на думку 44% інтерв’юйованих) та посилення 
конкурентоспроможності серед повноцінних мультимедійних платформ (42%). 
Виділено ресурси соціальних мереж (76%) і відеоконтент (66%), які, на переконання 
медіафіхівців, є найперспективнішими для конвергенції з радіо. Попри необхідність 
доопрацювання та популяризації серед користувачів, 67% радіопрацівників також 
перспективними вважають мобільні застосунки. Констатований експертним 
середовищем початковий рівень імплементації новітніх форм рекламної комунікації 
в інтернет-радіомовленні (55%) за кілька років має потенціал до масштабування 
(26%). 

Встановлено найважливіші, на думку експертів, умови популяризації радіо 
серед користувачів: поява більшої кількості цікавих проєктів (60%) та впровадження 
нових форм презентації контенту (46%). Крім того, висловлено окремі думки щодо 
необхідності відміни мовного квотування музики (4%), деолігархізації радіостанцій 
(2%) і підвищення добробуту населення як запоруки комерційної ефективності та 
змістового різноманіття контенту (2%). 

З’ясовано, що нині конкурентоспроможним національне українськомовне 
радіо 48% експертів не вважають, проти 30% фахівців, які дотримуються 
протилежної думки, ще 2% визнають: поки ні, але перспективи є. Важливою 
передумовою цього є організація сучасних освітніх програм для фахівців та 
аматорів радіосправи, дефіцит яких відчувають 87% опитаних респондентів. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


  18

У підрозділі 4.3. “Прикладні аспекти впровадження мультимедійних 
технологій у радіожурналістиці: професійні та освітні виміри” здійснено 
критичний огляд зарубіжної наукової бази професійних та освітніх вимірів фахових 
компетенцій радіожурналістів крізь призму “міжпрофесійності” (Ю. Хенкерман, 
Фінляндія), “журналістів-бі-медіа” (І. Агірреазкуенг, А. Ларрондо, Великобританія), 
“інтерактивних мультимедійних журналістів” (А. Рейс, Португалія), “репортерів-
генералів” (С. Менезес, США), які в умовах посилення горизонтальної моделі 
управління (Дж. Друла, Румунія), роботи в сучасному “медіабудинку” (І. Ердала, 
Норвегія) конкурують із користувацьким контентом у мережі (Дж. Бардоль, 
Нідерланди, М. Деуз, США). 

Підбито підсумки проведеного у два етапи соціологічного дослідження; 
отримані статистичні дані використано як основу для створення моделі практично 
орієнтованих освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-
мультипрофесіонала – журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції. 
Оновлення професіограми сучасного радіопрацівника передбачає оволодіння ним 
знаннями з мовної підготовки, організаційно-управлінської, виробничої, технічної, 
маркетингової, дослідницької діяльності сучасної радіостанції, орієнтованої на 
виробництво повноцінного мультимедіа. Набуті знання цінні не лише в контексті 
індивідуальної журналістської діяльності, а і є запорукою досягнення професійних 
цілей у командній роботі, зокрема в складі конвергентної редакції. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Процеси трансформацій та конвергенції українськомовного радіо в умовах 

глобалізації відбуваються синхронно з відповідними світовими процесами, що дає 
підстави розглядати українське радіо як частину світового радіопростору, 
конкурентоспроможність якого визначається орієнтацією на інноваційні форми 
діяльності та системний поступ відповідно до сучасних тенденцій (діджиталізації, 
візуалізації, персоналізації тощо). Осмислення еволюційної модернізації глобального 
українськомовного радіо як запоруки посилення його конкурентоспроможності у 
світовому соціально-комунікаційному мультимедійному медіасередовищі зумовило 
розв’язання комплексу завдань та формулювання таких висновків: 

1. Трансформаційний потенціал глобального українського радіо виявляється в 
посиленні конкурентоспроможності радіо в критерії його маркетингової 
ефективності (у контексті нових підходів до посилення комерційної продуктивності 
радіопроєкту, дифузії жанрових форм рекламного контенту); соціальній 
відповідальності, зокрема в аспекті гарантування інформаційної безпеки України й 
формуванні радіомовленням інклюзивного простору. Трансформації управлінсько-
організаційних моделей радіомовлення відбуваються на виробничому рівні через 
формування конвергентних редакцій (медіахолдингів Business Radio Group, Dragon 
Capital, UMH group тощо), віртуальних конвергентних редакцій (“Радіо 
Сковорода”), мультипрофесіоналізм працівників яких потребує розробки 
спеціальних освітніх програм підготовки журналіста, радіопрацівника конвергентної 
редакції, модель якої запропоновано в дисертації. 
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У конкурентних умовах діджиталізованого медіапростору трансформується 
запит радіоаудиторії, орієнтованої на унікальний тематично та вузькосегментований 
інформаційно-розважальний контент, актуалізується авторська журналістика (“Блог 
професора Пономарева”, ВВС Ukrainian), сприйняття ролі й значення державної 
мови в оформленні радіоефіру. 

2. Адаптаційні можливості українськомовного радіо до застосування 
конвергентних інструментів проаналізовано у фінансовій площині, у контексті 
технічного забезпечення, з позиції сприйняття радіоаудиторією, зокрема готовності 
радіоорганізацій до впровадження нових діджіталізаційних платформ серед аудиторії. 

Встановлено характер застосування лінійки конвергентних інструментів у 
діяльності 128 українських радіостанцій (національних, регіональних / місцевих, 
суспільних), 160 аудіопотоків, 9 радіопроєктів мовами національних меншин (крім 
російської) в Україні, 8 українських редакцій міжнародних радіостанцій та 
67 українськомовних радіопроєктів у 15 країнах світу, що свідчить про різні рівні 
сприйнятливості радіоорганізацій до впровадження новітніх інструментів посилення 
конкурентоспроможності в глобалізованому цифровому медіапросторі. 

У діяльність зарубіжного українськомовного радіо запроваджено мінімальний 
комплект інструментів конвергенції, які притаманні сучасному радіо за умов 
доступності новітніх технічних засобів увиразнення та презентації контенту. 
Найчастіше використовують аудіопотік і текстове оформлення – елементарні способи 
представлення радіоконтенту в проєктах “Ukrainian Hour” (“WWDB-AM 860”, США), 
“Radio Slavianka” (Швеція), “Radio Spilka” (Португалія). Материкові та українські 
редакції зарубіжних радіостанцій сприйнятливіші до цих процесів. До векторів 
конвергентних процесів у світовому українськомовному радіо належать такі, як: 
наявність сайту, мобільного застосунку, потокового мовлення, “Radio-on-demand” 
(прослуховування за запитом), банку аудіо (програм та музики), текстового, 
графічного, відео, новинного наповнення сайту, відеотрансляції ефіру в режимі 
реального часу, активності в соціальних мережах, рекламного навантаження 
віртуальних майданчиків; легкості та орієнтації на зворотний зв’язок, а також 
передбачені на окремих радіоплатформах можливості доступу до архівної 
інформації, реєстрації, пошуку, коментування, хмарних технологій, які в різних 
конфігураціях є частинами виокремлених індикаторів. 

Ці інструменти вдало інтегровано в роботу порталів “Tavr Media”, 
“RadioClub.ua”; ефірних станціях, “Країна ФМ”, “Люкс ФМ”, “Радіо Meydan”; 
інтернет-радіопроєктів “Urban Space Radio”, “Радіо Аристократи”, “Радіо Домівка” й 
інших сучасних радіостанцій, на черзі розвиток цифрових мереж мовлення, 
удосконалення та здешевлення цифрових автомобільних радіоприймачів, 
розширення можливостей доступу й інструментарію налаштування відтворення 
радіоконтенту, покращення покриття радіосигналом (зокрема шляхом 
удосконалення систем роздавання швидкісного мобільного інтернету, його нульової 
тарифікації), стимулювання поступу національного музичного продукту (сприятиме 
появі нових виконавців, хоча існує загроза, що штучно обмежений ринок надалі 
зробить їх уразливими до конкуренції), посилення відповідальності за порушення 
авторських прав, перегляд підходів до навчання майбутніх спеціалістів, приведення 
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у відповідність до потреб ринку їхніх компетенцій. Обернено пропорційне 
розширення лінійки можливостей призводить до фрагментації аудиторії від масової 
(за умов наявності кількох радіоканалів) до сегментованої – у період насичення 
інформаційного простору комерційними проєктами, індивідуалізованої – за 
наявності практично не обмежених умов вибору та персоніфікованого налаштування 
радіо порядку денного, як це реалізовано на порталі “Своє Radio”. 

3. Простежено ґенезу українськомовного радіо у світовому медіапросторі в 
1923–2017 рр. За підсумками моніторингу 14 500 чисел архівних пресових видань 
Канади, Німеччини та США задокументовано наявність понад 500 зарубіжних 
українськомовних радіоініціатив у 141 місті 32 країн світу на всіх континентах 
(Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Ватикан, Великобританія, 
Венесуела, Голландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Литва, Мальта, 
Німеччина, Нова Зеландія, Парагвай, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, 
Сінгапур, Словаччина, США, Туніс, Угорщина, Уругвай, Чехія, Чилі та Швеція). 
Розроблено “Мапу світового українськомовного радіо: історичний огляд” і “Мапу 
сучасного світового українськомовного радіо”. На основі аналізу роботи понад 
500 радіоініціатив українців за кордоном у тяглості історичного процесу та 
діяльності 309 радіопродуцентів, імена яких уведено до наукового дискурсу, подано 
історичний поступ закордонного українськомовного радіо як хронологію, зведену 
до послідовних етапів: 

1923–1929 рр. – зародження перших неперіодичних радіоініціатив у формі 
музичних радіоаудицій в ефірі місцевих непотужних радіостанцій. Сакралізація 
“живого” слова для українців у ці роки стала випробуванням на відданість 
національній ідентичності; 

1930–1938 рр. – поява періодичних програм, розквіт жанрових форм, які 
знаходили відображення переважно в музичних та релігійних радіопрограмах, 
радіовиступах і рекламних зверненнях (у США); 

1939–1945 рр. – сповільнення розвитку українськомовного радіо на тлі 
глобального військового процесу, зміщення тематичних акцентів у бік мілітаризації 
суспільства, підтримка світового українства; 

1946–1954 рр. – сповільнений, проте невпинний процес інституціоналізації 
українського радіо за кордоном як монополіста в процесі інформаційного обміну 
слухачів з різних країн, зокрема звернення до однодумців за “залізною завісою”; 

1955–1990 рр. – стагнація в українськомовному радіопросторі зарубіжних 
країн. На тлі мінімізації появи нових проєктів спостерігається тематичне та жанрове 
різноманіття ініціатив: гумористичні, дитячі, мистецькі, молодіжні, політичні, 
рекламні, релігійні передачі, радіорецензії, спецпроєкти, трансляції мітингів і 
телефонопередач / телевізійно-радієвих програм; щорічний журналістський “Раут 
Української Преси і Радіо” та конкурс краси “Міс Українська преса і радіо”; 

1991–1996 рр. – перенесення світового поступу українськомовного радіо на 
материкову Україну, дисонування ініціативності щодо інтеграції з внутрішнім 
медіапростором діаспорних проєктів та кволої державної політики в галузі, 
водночас потужні проросійські настрої в суспільстві негативно резонують з 
україноцентричними поглядами еміграції; 
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1997–2017 рр. – потужна тенденція до відокремлення зарубіжного 
українськомовного радіо з подальшою переорієнтацією його слухачів на внутрішній 
контекст. Цей процес послаблювався лише в буремні роки революційних подій на 
Батьківщині у 2004–2005 рр. та 2013–2014 рр. 

Осмислення досвіду закордонних українців зі створення спеціалізованих 
радіогодин у всьому світі стало підґрунтям для розширення усталеної історіографії 
українського медіапростору та глибшої реконструкції історичних трансформацій 
українськомовного радіо як складника глобального конкурентного медіапростору. 

4. Державна мова як маркер україноцентричного смислетворення у світовому 
українському радіо функціонує у двох вимірах. Перший збережений поколіннями 
українців в еміграції, примножений народною, сучасною музичною творчістю, тож 
українська мова в зарубіжному радіоефірі не в дефіциті. Другий вимір простежено 
на території України, де упроваджена в 2016 р. регламентація частки музичних 
творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій в Україні на рівні не 
менше 35% у щоденному часовому проміжку 07.00–14.00 та 15.00–22.00 і 
встановлення обмеження на рівні виконання державною мовою 60% загальної 
тривалості передач місцевих мовників та 75% для загальнонаціональних і 
регіональних медіакомпаній у 2017 р. встановлюють штучне обмеження для 
української, на відміну від інших мов національних меншин, максимальне 
відсоткове використання яких має регламентувати законодавець. Між тим 
доцільність так званих “мовних квот” підтверджують 69% опитаних експертів, ще 
20% такої думки не поділяють та 11% вважають питання несуттєвим. 

Державна підтримка українськомовних радіопрограм, створюваних у 
15 зарубіжних країнах, в Україні дисонує з відсутністю імпульсу до організації 
мінімального інформаційного медіапакету мовами національних меншин у 
радіопросторі. Громади білорусів, молдаван, кримських татар, болгар, угорців, 
румунів, поляків, євреїв, вірмен, греків і татар зазвичай змушені залишатися в 
інформаційному полі своєї Батьківщини або ж цілком асимілюватися в український 
медіапростір, атрофуючи зв’язки з власним національним культурним корінням. Серед 
небагатьох проєктів мовами національних меншин в Україні мовлять в ефірі “Radio 
Lwow” (польська), “Pulzus Rádió” (угорська), “Радіо Хаят”, “Meydan FM” (татарська). 

У прикордонній смузі спостерігається переважання, подекуди вдвічі, покриття 
зарубіжних радіостанцій над місцевими (зокрема, на Закарпатті, у Волинській, 
Чернівецькій, Сумській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, 
Чернігівській областях та в Криму). Ці дані є прямим свідченням загрози 
інформаційній безпеці держави та залишають відкритими питання її гарантування 
по периметру України. Водночас 46% опитаних радіослухачів декларують 
вторинність мови оформлення програми над її змістом. 

5. За підсумками опитування радіослухачів сходу України в межах трьох 
варіаційних вікових рядів “4–17”, “18–54”, “55+” відстежено рівень готовності 
слухачів до трансформаційних оптимізацій та застосування конвергентних 
інструментів у радіомовленні: 

– щодо використання новітніх інструментів радіо, то опитані слухачі слідкують за 
роботою радіостанцій у соціальних мережах (16%), встановлюють мобільні застосунки 
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радіостанцій (15%), слухають аудіокниги (36%), стежать за оновленням вибраних 
подкастів (12%), в окремих випадках самі готові стати їхніми авторами (11%); 

– щодо державної мови в радіоефірі, то їй віддають перевагу 20% 
респондентів варіаційного ряду “4–17”, 24% – “18–54” та 30% – “55+”; 29% від 
загальної кількості залучених до анкетування орієнтовані на російську; 

– щодо української мови в музиці, то опитані вікової категорії “4–17” 
асоціюють її з класичними мотивами (12%), при цьому перевагу віддають поп-, рок-, 
реп-музиці російською та іншими мовами; представники категорії “18–54” 
українською слухають популярну (40%), народну (34%) та рок-музику (30%), утім 
зарубіжні відповідники цих стилів для них прийнятніші; народна (49%) та естрадна 
(45%) пісня українського виконання має найбільше прихильників у межах 
варіаційного ряду “55+”, респонденти віддають перевагу російському шансону та 
хітам попередніх років; 

– щодо найперспективніших платформ відтворення радіосигналу, то це 
смартфони (45%), автомобільні приймачі (43%) та комп’ютери (35%), популярність 
традиційного радіоприймача на рівні 17%; радіопотік переважно відтворюють у 
дорозі (65%) та вдома (33%); 

– щодо платного доступу, то опитані підтвердили пріоритетність мотивації в 
безкоштовності доступу до медіаканалу та неготовність платити за якісніший 
контент (77%); 

– щодо перспектив популяризації радіо, то інтерв’юйовані пов’язують їх з 
появою цікавих програм (44%), зменшенням кількості реклами (28%), поліпшенням 
фінансування (28%) і новими формами презентації конвергентного радіозмісту 
(28%); 

– щодо оптимістичних перспектив розвитку соціального інституту радіо в 
часовій перспективі (на думку 62% радіослухачів), то серед найпоширеніших 
прогнозів такі: у майбутньому радіо буде актуальним, безкоштовним, удосконаленим, 
веселим, візуалізованим, вільним, голографічним, гумористичним, діалоговим, 
доступним, енергійним, живим, затребуваним, зручним, індивідуальним, 
інтелектуальним, інтерактивним, колоритним, креативним, мудрим, музичним, 
мультимедійним, невгамовним, новаторським, ностальгічним, персоналізованим, 
платним, позитивним, політичним, поліфункціональним, потрібним, прогресивним, 
розважальним, соціальним, справедливим, сучасним, трансформованим, 
українськомовним, цікавим, чесним, чудовим, якісним та яскравим. 

6. У результаті проведеного експертного опитування 55 радіофахівців із 
Вінницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Ужгородської, Харківської, 
Херсонської та Чернівецької областей, які працюють на радіостанціях від 1 до 
23 років і є представниками кількох груп професіоналів (ведучих ефіру, інших 
творчих працівників, управлінської вертикалі, менеджменту) та нетипових для радіо 
на попередніх етапах професій (відеооператор, контент-менеджер, фотохудожник, 
SMM-менеджер, SMS-спеціаліст тощо), визначено такі тенденції: 

– найпродуктивнішими формами конвергенції з радіо є візуалізація через 
відеоконтент (на думку 66% опитаних експертів) та комунікативний потенціал 
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соціальних мереж (76%), найчастіше з метою встановлення зворотного зв’язку 
(86%) і популяризації власної діяльності (80%); 

– державна політика у сфері мовного оформлення радіопрограм виправдана та 
дієва (69%), утім потребує термінологічного узгодження й нормування в контексті 
квотування присутності інших крім державної мови в медіа; 

– в Україні навіть на експертному рівні мало відомо про існування 
радіоініціатив еміграції (93% респондентів не обізнані), цей сегмент опитані 
несправедливо випускають зі структури світового українськомовного радіо; 

– організація роботи конвергентної редакції радіостанції матиме наслідком 
мультипрофесіоналізм працівників (64%), підвищення якості контенту (38%), 
оптимізацію кадрових ресурсів (36%), роботу журналіста над власним професійним 
іміджем (29%) та нові формули монетизації діяльності радіостанції (27%); 

– кадрове забезпечення інноваційних процесів у радіомовленні потребує 
організації сучасних освітніх програм (на переконання 87% респондентів), у тому 
числі для авторів зарубіжного українськомовного радіоконтенту, з метою не лише 
активізації процесів трансформацій та конвергенції, а й налагодження комунікації 
між продуцентами українського радіоконтенту у світі; 

– трансформоване українськомовне радіо, на думку експертів, у майбутньому 
буде в 5D-форматі, без FM-діапазону чи УКХ, безкоштовне, вільне, гібридне, гнучке 
(кожен зможе знайти собі станцію, що максимально відповідає його запитам), 
елітарне, інтегроване у світову інтернет-мережу, інтерактивне, інформаційне, мікс 
аудіо, відео, тексту, вільне, мобільне, мультимедійне, народне, оперативне, 
професійне, сучасне інтегроване медіа, у формі подкастів, універсальне, цифрове, 
цікаве (якість контенту буде на порядок вище від колишнього), ще ближче до 
людей, ітиме в ногу із часом і потребами слухачів, першим реагуватиме на потреби 
часу. 

7. На основі аналізу інформаційно-комунікаційних очікувань аудиторії від 
сучасного радіоконтенту в умовах трансформацій, конвергенції медіаполя та за 
підсумками вивчення запитів професійного середовища з приведення їхніх фахових 
навичок у відповідність до умов роботи в конкурентному цифровому радіопросторі 
запропоновано модель освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-
мультипрофесіонала – журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції. Для 
студентів, радіожурналістів-практиків українських материкових радіостанцій і 
зарубіжних українськомовних радіопроєктів, радіолюбителів розроблено 
оптимальний навчальний план, який містить цикли мовної підготовки, 
організаційно-управлінської, виробничої, технічної, маркетингової, дослідної 
діяльності конкурентоспроможного радіофахівця. 

З боку професії імплементація пропонованого підходу матиме наслідком 
зростання інтересу до радіосправи, підвищення адресності, якості радіопрограм,  
збільшення кількості самобутніх актуальних проєктів із стійкою аудиторією 
відданих радіокористувачів, активну конкуренцію на ринку інтернет-реклами, 
зрештою, ідентифікацію українськомовного радіо як сучасного конкурентного 
гравця на глобальному ринку медіа. Осучаснення світового українськомовного 
радіоконтенту забезпечить підвищення його якості, сприятиме збільшенню кількості 
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слухачів, насамперед завдяки активним інтернет-користувачам з українським 
корінням, налагодженню комунікації між ними в ефірі та на соціальних платформах 
цих проєктів, гуртуванню світового українства навколо сучасних конвергентних 
медіаплатформ, якими стануть новітні радіоініціативи. 

Перспективним для подальшого дослідження є обґрунтування створення 
сучасної національної мультикультурної радіостанції як платформи для презентації 
та обміну думками представників різних національностей, які проживають у 
державі, з метою гарантування їм права рівного представлення в радіоефірі й 
презентації національно-ідентифікаційних смислів у дружній до них Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Гиріна Т. С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: 

трансформації та конвергенція. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 
України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню трансформаційного потенціалу та 
конвергенції українськомовного радіо у світовому медіасередовищі. Простежено 
ґенезу зарубіжного українськомовного радіо в іменах та конкретних проєктах. 
Проаналізовано мовний чинник як інтегратор світового українськомовного 
радіопростору. Визначено характер застосування конвергентних інструментів в 
українському радіомовленні. Виявлено й охарактеризовано трансформаційний 
потенціал глобального українського радіо крізь призму його маркетингової функції 
та функції соціального управління. Встановлено рівень мобільності слухачів у 
контексті відтворення радіо на рівні мультимедійних медіаканалів, сприйнятливість 
до застосування новітніх форм радіомовлення на основі соціологічного 
дослідження. Узагальнено експертну оцінку інноваційних процесів в 
українськомовному радіо. За підсумками теоретичного дослідження та результатами 
спостережень із метою підвищення кваліфікації радійників та аматорів радіосправи 
розроблено модель освітньо-просвітницьких курсів підготовки радіофахівця-
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мультипрофесіонала – “журналіста, радіопрацівника конвергентної редакції”, 
упровадження якої сприятиме гуртуванню світового українства навколо 
конкурентних конвергентних медіаплатформ, якими стануть новітні радіоініціативи. 

Ключові слова: конвергенція, радіокористувач, світове медіасередовище, 
трансформаційні процеси, українськомовне радіо. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Гирина Т. С. Украиноязычное радио в мировой медиасреде: 

трансформации и конвергенция. – Квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена исследованию трансформационного потенциала и 
конвергенции украиноязычного радио в мировой медиасреде. Прослежен генезис 
зарубежного украиноязычного радио в именах и конкретных проектах. 
Проанализирован языковой фактор как интегратор мирового украиноязычного 
радиопространства. Определен характер использования конвергентных 
инструментов в украинском радиовещании. Выявлен и охарактеризован 
трансформационный потенциал глобального украинского радио через призму его 
маркетинговой функции и функции социального управления. Установлен уровень 
мобильности слушателей в контексте воспроизведения радио на уровне 
мультимедийных медиаканалов, восприимчивость к применению новейших форм 
радиовещания на основе социологического исследования. Обобщена экспертная 
оценка инновационных процессов в украиноязычном радио. По итогам 
теоретического исследования и результатам наблюдений с целью повышения 
квалификации радийщиков и аматоров радио разработана модель образовательно-
просветительских курсов подготовки радиоспециалиста-мультипрофессионала – 
“журналиста, радиоработника конвергентной редакции”, внедрение которой будет 
способствовать единению мирового украинства вокруг конкурентных 
конвергентных медиаплатформ, которыми станут новейшие радиоинициативы. 

Ключевые слова: конвергенция, радиопользователь, мировая медиасереда, 
трансформационные процессы, украиноязычное радио. 

 
SUMMARY 

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

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

Thesis for the degree of Doctor of Social Communication, specialty 27.00.04 – 
Theory and History of Journalism. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 
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The thesis is devoted to the study of the transformational potential and convergence 
of Ukrainian-language radio in the world media environment. The research traces the 
genesis of foreign Ukrainian-language radio in names and specific projects (308 radio 
producers names were identified, who participated in the creation of certain radio 
initiatives in Ukrainian language in different years) and specific projects (the presence 
more than 500 radio initiatives in 32 countries was confirmed). According to the results of 
the study of archival periodicals and monitoring of the current state of development of 
Ukrainian-language radio in the world media space, the thesis provides stages of its 
formation and the structure of the world Ukrainian-language radio as a part of national, 
regional, local, public, Internet Ukrainian-language radio initiatives and radio stations, 
Ukrainian hours of foreign radio stations (67 projects in 15 countries were studied), 
8 Ukrainian editorships of foreign radio stations, as well as 9 radio projects in the 
languages of national minorities in Ukraine were studied. 

The basic concepts of research were defined, in particular the definition of “radio 
user”, interpretation of information security of a country, digital inclusive radio space. The 
role of the state language in the structure of the world Ukrainian radio space was 
determined. It is established that Ukrainian language in international Ukrainian radio 
broadcasting is in sufficient scale, while the legislative regulation of its internal sector 
artificially restricts Ukrainian language in contrast with other languages of national 
minorities, the maximum percentage use of which the legislator does not regulate. 

The linguistic factor as an integrator of the world Ukrainian-language radio space 
was analyzed. The thesis defines the nature of the use of convergent tools in Ukrainian 
radio broadcasting in the complex of: web site, mobile application, streaming broadcast, 
listening on demand, bank of audio content (programs and music), web site content (text, 
graphic, video, news), video broadcasting, activity in social networks, commitment to 
feedback, advertising load of virtual platforms, access to: archival information, 
registration, search, commenting, cloud technologies; as well as the thesis defines 
instruments of technological accentuating of radio space, which are promising for the 
media sector. Conservatism in the implementation of these opportunities in radio projects 
of Ukrainians abroad, as opposed to the innovativeness of Ukrainian editorships of 
international radio stations, was detected. It is proved that outreach of the possibilities 
line-up inversely leads to fragmentation of the public (mass, segmented, individualized 
one). The transformational potential of the global Ukrainian radio was identified and 
characterized in the light of its marketing function and functions of social management. 

The level of listeners mobility in the context of radio presentation at the level of 
multimedia channels, the susceptibility to the use of the newest forms of broadcasting on 
the basis of sociological research was established. The listeners’ fixation on radio 
playback at the level of multimedia content in the “audio + video”, and “audio + video + 
social networks” format, susceptibility to the introduction of the newest forms of radio 
broadcasting were empirically comprehended. It is established that 598 surveyed listeners 
from the East of Ukraine in the three variational age lines “4–17”, “18–54”, “55+”: 
monitor the work of radio stations in social networks (16%), install mobile applications of 
radio stations (15%), listen to audiobooks (36%), track updates of selected podcasts 
(12%), in some cases they themselves are ready to become their authors (11%). 
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Respondents of the “55+” (30%) age group are more oriented to acquire information in 
Ukrainian language, less oriented – of “18–54” (24%) and “4–17” (20%) groups, and 
almost a third of the surveyed people still prefer Russian language in the media. Most of 
the respondents listen to live radio on the go (65%) and at home (33%) using smartphones 
(45%), car receivers (43%) and computers (35%) for this. 

The expert evaluation of innovative processes in Ukrainian-language radio was 
summarized. A survey of 55 radio experts from 14 regions of Ukraine made it possible to 
establish the susceptibility of experts to the innovation processes in the industry. It is 
proved that the most productive forms of convergence with the radio is the visualization 
through video content (66%) and the communicative potential of social networks (76%); 
most often to establish a feedback (86%) and promote its own activities (80%). The thesis 
states the fact of shortage of profile skills of radio employees necessary for work with 
digital multimedia content and the need for organizing modern educational programs 
(87%), which will promote both the construction of a multi-professional environment, and 
the establishment of communication between producers of Ukrainian radio content in the 
world. 

According to the findings of theoretical research and the results of observations to 
raise the qualifications of professional and amateur radio workers, a model of educational 
courses for the training of a multi-professional radio specialist – “journalist, radio worker 
of the convergent editorship” has been developed, the introduction of which will promote 
the grouping of Ukrainians in the world around the competitive convergent media 
platforms, which the latest radio initiatives will be. 

Key words: convergence, radio user, world media environment, transformation 
processes, Ukrainian-language radio. 
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