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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію  

Кіндри Світлани Олегівни 

“Структурно‐функціональна та типологічна специфіка  

вітчизняної радіопромоції”,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

  

 

Якщо  врахувати,  що  в  контексті  маркетинг‐міксу  термін 

“промоція”  є похідним від явища “просування”,  а просування латиною 

означає “рухатися”, то дисертацію пані Світлани Кіндри можна вважати 

впевненим рухом до вдосконалення аналізу рекламного ринку України – 

зокрема, ринку радіопромоції. Не буду твердити про текст дослідження 

як  про  виключну  розвідку  публічного  способу  комунікацій,  адже 

питанням  промоції  мас‐медійного  ринку  займались  українські  вчені  – 

зокрема,  Віта  та  Олесь  Гояни,  Галина  Ключковська,  Інна  Черемних  та 

інші, але очевидна ексклюзивність детального вивчення суті, структури та 

типології радіопромоції є беззаперечною. 

Авторка  ставить  на  меті  аналіз  такої  стилістики  спілкування 

радіорепрезентантів  на  комунікаційному  ринку,  яка,  як  очікується, 

сприятиме  збільшенню  попиту  на  популярність  мовника,  що  знизить 

еластичність попиту, – ось ключова  ідея дослідження пані Світлани, яка 

вважає  радіопромоцію  маркетинговим  проектом  за  участю  низки 

технологічних  прийомів,  спрямованих  на  вплив  на  аудиторію  –  як 

наявну,  так  і  потенційну.  Це  такі  прийоми  як  надання  інформації, 
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аргументів,  обіцянки  і  стимули,  вироблення  сприятливої  думки  про 

мовника.  

Мовник взаємодіє як з аудиторією, так і з ринком, щоби викликати 

позитивно  ринкову  реакцію  з  боку  слухачів.  В  межах  радіопромоції 

аудиторія  комунікує  з  радіорепрезентантом  на  ринку  шляхом  або 

прийняття,  або  заперечення  пропонованої  маркетингової  політики 

(матеріал  підрозділу  2.3  “Основи  функціонування  вітчизняних 

радіостанцій”). 

Цілі  радіопромоції  пані  Світлана  Кіндра  означає  в  обшарі 

підрозділу  1.3  “Поняття  “радіопромоція”  та  його  елементи“.  В  межах 

ефірної  промоції  найбільш  привабливим  для  аудиторії  є  гарна 

структуризація  ефіру  –  та  й  просто  хороший  ведучий.  Пані  Світлана 

цілком  коректно  вважає,  що  цілі  економічного  характеру  в 

радіокомунікаційному  просторі  вимірюються  не  стільки  кількісно, 

скільки  психологічно,  емоційність  виступає  чи  не  найбільш  вагомим 

показником  якісного  виміру  того  продукту,  який  пропонується,  і  того 

мовника,  що  просувається  (сторінки  40  –  42).  Ключова  мета 

радіопромоції  –  заохочення  людей  до  власного  продукту,  що  мало  б 

призвести  до  суттєвих  змін  у  співвідношенні  просування  лояльності  до 

бренду через ефір. 

Стратегії  просування  як  чинники  комунікативної  політики 

радіорепрезентанта  дозволяють  мовникам  перебувати  у  вигідній 

ситуації,  мати  перспективи  на  нішевих  медіаринках  (сторінки  11  –  12). 

Інтелектуальний  складник  комунікативної  політики  мовника  визначає 

його  конкурентоспроможність  та  навіть  можливе  лідерство  на 
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медіаринку.  Щодо  позаефірних  технологій  просування  іміджу 

радіомовника, то вони стосуються переважно більш традиційних методів 

залучення аудиторії. І все ж, дослідниця зауважує, що будь‐який чинник 

радіопромоції  “виявляється  самостійним,  гармонійним  і  здатним  до 

належної презентації і конкуренції того інформаційного продукту, який 

слід якомога ефективніше продати або хоча б представити” (сторінка 56). 

Жодних заперечень!  

Розробка  ефективних  технологій  просування  програми  рекламної 

діяльності  радіомовника  вимагає  беззаперечно  творчого  рішення,  яке 

ґрунтується  на  результатах  проведених  досліджень  ринку,  врахування 

очікувань  аудиторії,  які,  своєю  чергою,  викристалізовуються  через 

пропозиції  радіомовників.  Відправною  точкою  для  прийняття  рішень 

щодо власної промоції є визначення мети просування.  

Звісно  ж,  більшість  технологічних  кроків  радіомовників  так  чи 

інакше  повʹязані  з  результатами  навколо  ситуації  із  станцією  та  її 

продукту  на  ринку  і  впливу  проектів,  здійснюваних  досі,  на  симпатії 

аудиторії.  Цілі  промоції  співпадають  з  необхідністю  визначити 

конкретне  коло  аудиторії,  яка  є  головним  споживачем  продукту 

мовника.  Чим  більш  точним  є  окреслення  аудиторії  з  її  смаками  та 

очікуваннями, тим більше шансів на ефективність подальшого залучення 

цієї  аудиторії  саме  тому,  що  в  подібній  ситуації  можна  уникнути 

відволікань від випадкових аудиторних кластерів.  

І  тут  я  переходжу  до  найбільш  ціннісного  в  дисертації  пані 

Світлани.  Йдеться  про  прикладний  аспект  аналізованої  роботи  –  про 

фокус‐групове  дослідження,  проведене  з  приводу  настроїв  слухацької 

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/


4 
 

аудиторії  до  внутрішньої  та  зовнішньої  радіопромоції  (матеріал 

підрозділу  3.3).  Слід  зауважити,  що  дисертантка  провела  велику 

дослідницьку роботу із виявлення реакції аудиторії на різні види ефірної 

(внутрішньої)  та  позаефірної  (зовнішньої)  промоції.  Авторкою 

дисертації  було  організовано  дві  фокус‐групи  із  представників  різного 

вікового цензу – від 13 до 30 років та від 30 і до 60 років, з респондентами 

у  рамках  дослідження  проведено  чотири  етапи  експерименту. 

Результати  цього  експерименту  і  дослідження  в  цілому  викладено  у 

додатках обсягом 191 сторінка! Чудова робота пані Світлани. 

Відзначаючи  безсумнівні  наукове  і  практичне  значення  дисертації 

“Структурно‐функціональна  та  типологічна  специфіка  вітчизняної 

радіопромоції”,  вміння  авторки  провести  вичерпний  аналіз 

малодосліджених актуальних проблем палітри радіопромоції, вважаю за 

доцільне зробити і низку зауважень до аналізованої розвідки. 

По‐перше,  джерельна база  дисертації  складає 20  радіостанцій. На 

жаль,  в тексті дослідження авторка не пояснила, чому до розгляду було 

взято саме вказані у роботі радіостанції – геть чисто різні і за контентним 

наповненням, і за концепціями мовлення, і за географічним принципом, 

і за власністю і – відповідно – за аудиторією. 

По‐друге,  в  межах  підрозділів  1.2  та  1.3  дисертації  йдеться  про 

маніпулятивні механізми реклами. Втім, далі теоретичних описів авторка 

не  пішла:  в  тексті  не  відслідковано  практичне  втілення  в  промоційних 

акціях  аналізованих  радіостанцій  означених  в  першому  розділі  групи 

повідомлень. 
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По‐третє,  в  дисертації  багато  йдеться  про  ефективність 

радіопромоційної  практики.  При  цьому  пані  Світланою  Кіндрою  не 

висвітлено проблеми грамотності побудови промоційних повідомлень. 

І  все  ж,  дисертанткою  виконано  велику  роботу,  яку  вартує  гідно 

оцінити.  Дисертація  “Структурно‐функціональна  та  типологічна 

специфіка  вітчизняної  радіопромоції”  є  цілісним,  завершеним 

самостійним дослідженням, що відповідає спеціальності 27.00.01 – теорія 

та історія соціальних комунікацій спеціалізованої вченої ради  Д 26.001.34 

та всім вимогам п. 11 та п. 13 “Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння  вченого  звання  старшого  наукового  співробітника”, 

затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24.  07.  2013 

року №  567,  а  її  авторка —  Кіндри  Світлана  Олегівна —  заслуговує  на 

присудження  наукового  ступеня  кандидата  наук  із  соціальних 

комунікацій  за  спеціальністю  27.00.01  –  теорія  та  історія  соціальних 

комунікацій. 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Кіндри Світлани Олегівни 

 «Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчизняної 

радіопромоції», подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія 

соціальних комунікацій 

Основна функція, яку нині мають виконувати медіа, полягає в тому, щоб 

забезпечувати аудиторію інформацією в найбільш зручному для неї вигляді. У 

багатьох життєвих ситуаціях радіоконтент більш прийнятний, значною мірою 

розширює свої технічні можливості. Радіо – важливий фактор збереження 

демократичності медіапростору, а сфера радіопромоції, визначення тенденцій у 

її розвитку є важливим теоретичним та практичним питанням для нинішнього 

медіа-ринку. 

Дослідження C. О. Кіндри  спрямоване на комплексне вивчення 

особливостей функціонування внутрішньої та зовнішньої промоції  у 

радіопросторі, аналізі найпопулярніших засобів та їх цілей, а також з'ясуванні 

рівня результативності такого процесу.   

 Запропонований у дисертації підхід є надзвичайно актуальним для 

сучасного етапу становлення науки про соціальні комунікації, оскільки 

визначає закономірності не лише теоретичного дослідження, а й практичного 

застосування ефективних шляхів планування промоційної діяльності 

радіостанцій на основі вивчених потреб, вподобань, зауважень потенційної 

аудиторії. Тема на часі, тому ґрунтовних досліджень вкрай мало. Обрана 

здобувачем тема дисертації має виняткову наукову й соціальну актуальність. 

Цілком слушним видається й обрання здобувачем об’єкта дослідження, 

яким визначено двадцять різних за форматом мовлення радіостанцій. 

Одночасно предмет дослідження логічно розкриває об’єкт. Автора 

дисертаційного дослідження зацікавила специфіка внутрішньої й зовнішньої 

промоції вказаних радіостанцій як засобу просування. Отже, як бачимо, 

предмет дослідження є складним і багатоступеневим, що, безперечно, підвищує 

цінність дисертаційної роботи. 
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Виходячи з раціонально окресленого предмета дисертації, здобувач 

зосередилася на ґрунтовному аналізі наукових розробок як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників.  

Методологія дослідження ґрунтується на базових наукових способах 

дослідження дійсності, без яких не є можливою робота дисертаційного рівня. 

Використання загальнонаукових методів дало можливість з’ясувати наповнення 

радіопромоції, спільні та відмінні механізми у її презентації між різними 

радіостанціями, зупинитись на тематиці та додаткових елементах, виокремити 

ті складові її функціонування, які є найбільш показовими та ефективними. 

Відзначимо, що методологічна основа дисертації цілком випливає з обраного 

для дослідження матеріалу, відповідає завданням, що сформульовані у роботі, 

а,  отже, дає всі підстави досягти поставленої мети. Послідовність і сумлінність 

автора в забезпеченні системності науково-методичного підходу (кореляція 

теми, мети, завдань, джерел та методів дослідження) є свідченням серйозності 

отриманих результатів, цінності здобутого наукового знання, і, разом з тим, 

говорить про відповідність рецензованого дослідження вимогам, що 

сформульовані Міністерством освіти і науки України до наукових досліджень 

кандидатського рівня. 

Наукова новизна роботи Світлани Олегівни Кіндри виявляється в тому, 

що уперше в науці про соціальні комунікації проаналізовано різні види 

внутрішньої та зовнішньої промоції вказаних радіостанцій. Проведено фокус-

групове дослідження, за даними якого з’ясовано реакцію слухацької аудиторії 

на вказану промоцію. Застосування такого методу може стати передумовою для 

організації подальшого розвитку подібних розвідок із залученням більш 

широкої аудиторії.  Такий підхід дисертантки абсолютно виправданий і 

доказом того є великий масив опрацьованого радіоконтенту у двадцяти різних 

за форматом мовлення радіостанцій.  Крім того, досліджено й зовнішню 

презентацію станцій на їх офіційних сайтах та загалом у Всесвітній мережі 

Інтернет. Тенденції досліджуваної проблематики втілюються у визначенні 

структурно-функціональної та типологічної специфіки промоції в науці; описі і 

встановленні змісту зовнішньої та внутрішньої радіопромоції українських 
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радіостанцій; характеристиці реакції аудиторії на різні види внутрішньої та 

зовнішньої промоції. 

Послідовність і сумлінність авторки у забезпеченні системності науково-

методичного підходу (кореляція теми, мети, завдань, джерел та методів 

дослідження) є свідченням серйозності отриманих результатів, цінності 

здобутого наукового знання, і, разом з тим, говорить про відповідність 

рецензованого дослідження вимогам, що сформульовані Міністерством освіти і 

науки України до наукових досліджень кандидатського рівня. 

Апробація результатів досліджень представлена доповідями на вісьмох 

тематичних всеукраїнських, міжнародних, інтернет-конференціях науково-

теоретичного та науково-практичного рівня. Основні результати дослідження 

викладено у п’яти одноосібних публікаціях, чотири з яких оприлюднено у 

фахових виданнях України, одна – у закордонному науковому виданні (Росія). 

Це забезпечило повноцінне представлення результатів проведеного 

дослідження широкій науковій аудиторії та дає підстави стверджувати про 

належний рівень апробації дисертації.  

Структурно дисертація складається зі вступу, списку умовних скорочень, 

трьох розділів, кожний з яких має підрозділи і супроводжується висновками, 

загальних висновків, списку використаних джерел, який нараховує 146 позицій, 

додатків, 411 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 370 сторінок, з них 

основного тексту – 179 сторінок.; робота відповідає вимогам ДАК України, 

оскільки є оформленою, загалом, в коректній науковій формі. 

Аналізуючи структуру роботи, зазначимо, що розвідку в цілому 

продумано логічно, зі збереженням цілісної концепції дослідження, це дало 

авторці змогу послідовно викласти осмислений матеріал.  

У першому розділі “Основні поняття та категорії дослідження” 

проаналізовано наукові підходи щодо багатоплановості тлумачення поняття 

“промоція” у вітчизняній та міжнародній практиках, а також особливості 

трактування у різних галузях, зокрема: видавничій, фармацевтичній, 

туристичній та ін. Крім того, дослідниця зазначає, що промоція розглядається 

не лише як активна реклама, а й як певне ціленаправлене “просування”. 
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Зважаючи на чималий уплив промоції на потенційних споживачів продукції, у 

роботі окреслено основні грані цієї дефініції та її основні види. 

Нам імпонує обраний дисертанткою підхід щодо міри ефективності 

промоції та виділення порад стосовно збільшення ефективності її певної 

продукції, серед яких найбільш дієвих можна виокремити такі: вибір елементу, 

який посилює бренд; задоволення потреб; відслідковування аудиторних 

відгуків та визначення власних цілей. У роботі запропоновано до огляду 

дефініції реклами та радіореклами та зазначено, що хоча науковці все ж більше 

уваги приділяють вивченню специфіки реклами як такої, дослідження і 

тлумачення радіореклами все ж, порівняно, також не втрачають своїх позицій 

та посідають належне місце серед наукової думки. Дисертантка переконливо 

доводить, що спектр видової ґрадації ефірної радіопромоції є доволі 

різноманітним, однак, як з’ясувалось у ході дослідження, позаефірна промоція 

потребує найбільшої уваги. До того ж, зазначає, що левову частку досліджень 

вчені спрямовують саме на виявлення ставлення потенційної аудиторії до 

реклами та, разом з тим, сперечаються і про неоднозначність ставлення 

останньої до радіореклами, встановлюють причини роздратованості 

громадськості елементами радіореклами тощо. Авторка дисертації зауважує, що 

важливо наперед врахувати доцільність обраного каналу для трансляції 

промоційної інформації затребуваним і потрібним на певній території 

мовлення. Слушним є резюмування розділу дослідницею, яке полягає в тому, 

що явище ефективності радіопромоції все ж існує та постає домінантним 

моментом у роботі радіостанцій.  

Висновки до першого розділу представлено авторкою на основі 

комплексного аналізу літературних джерел та абстрактно-логічного методу. 

Пункти висновків у повній мірі висвітлюють результати поставлених  автором 

задач. 

У другому розділі – „Методи і процедури дослідження специфіки 

вітчизняної радіопромоції” – Світлана Олегівна задля успішної реалізації 

емпіричного боку роботи, у ході підготовки та проведення дослідження 

специфіки вітчизняної радіопромоції, обґрунтувала спектр обраних наукових 
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методів серед яких: метод спостереження, фокус-групове дослідження, анкетне 

опитування, описовий метод, індукція, дедукція, методи аналізу і синтезу, 

порівняльний метод, метод узагальнення. Здійснивши опис використаних 

методів, дослідниця переконує, що вони послужили виокремленню 

надзвичайно вагомих причин позитивного або ж негативного сприймання 

слухачами вітчизняної радіопромроції та дозволили сформулювати певні 

пропозиції опитаних стосовно поліпшення функціонування радіопромоції. Це 

стало основою для певних висновків у дисертаційному дослідженні та 

формуванні подальших рекомендацій. Варто як позитивне відзначити 

системність авторки у вивченні структурно-функціональної та типологічної 

специфіки вітчизняної радіопромоції та виокремлення особливостей 

радіостанцій, серед яких: самодостатність, індивідуальність, інтерактивність. 

С. О. Кіндра доводить, що, задля кращого розуміння функціонування 

вітчизняних радіостанцій, важливо розуміти потенційні цілі радіостанцій. 

Дослідниці вдалося їх поділити за специфікою роботи радіостанцій на: 

суспільно-політичні, комерційні, просвітницькі, інформаційні, розважальні та 

виокремити провідні для більшості радіостанцій.  

Авторка наголошує, що саме за гармонійного поєднання усіх компонентів 

в єдине ціле – формат станції, відповідність формату його цільовій аудиторії (їх 

потребам та вподобанням) та потенційним рекламодавцям, можливо досягти 

найбільш ефективної і рентабельної роботи станції. 

Висновки до другого розділу обгрунтовані і достовірні, що 

підтверджуються опрацюванням значної кількості аналітичного матеріалу та 

широким застосуванням  наукових методів і підходів дослідження. 

Третій розділ „ Інтерпретація результатів дослідження" присвячено 

аналізу внутрішньої та зовнішньої промоційної діяльності вітчизняних 

радіостанцій.  Досліджуючи ефірну промоцію двадцяти радіостанцій, 

дисертантка розглядає такі види внутрішньої промоції: джингл, слоган, анонс 

передач, новини, шоу-програма, ігрова програма, ефірна промо-акція, конкурс, 

спецвипуск, співробітник станції за мірою їх наповненості, багатогранності, 

неординарності та креативності.  Послуговуючись даною класифікацією, 
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авторка дослідила й порівняла ефіри абсолютно різних за форматним 

спрямуванням, концепцією та характером мовлення радіостанцій. 

Запропоновані С. О. Кіндрою  особливості видів промоції дозволили 

усвідомити, наскільки формат мовлення впливає на тематичний та 

презентаційний вигляд як однакових, так і абсолютно протилежних між собою 

радіостанцій. У завершальному розділі дисертантка приходить до висновку, що 

внутрішня та зовнішня промоція вітчизняних радіостанцій відповідає вимогам 

сучасності та приймає до уваги інтереси, очікування та побажання потенційної 

аудиторії.  Слушним є переконання авторкою в тому, що запити аудиторії  

можна отримати, використавши дослідницьку стратегію – метод фокус-груп, з 

проведенням якого вона успішно справилася. 

Дисертація й автореферат Кіндри С. О.  оформлені відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, що висуваються до кандидатських 

дисертацій. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Мова текстової частини дослідження, наукових публікацій дисертантки 

відповідає вимогам наукового стилю. Уважаю, що мета роботи реалізована, 

поставлені завдання – виконано, а тему – розкрито. Висновки текстової частини 

та додатки презентують найбільш вагомі результати дисертації, повно і 

системно розкривають хід і результати дослідження. 

Наукові положення, викладені в дисертації Кіндри С. О.  завдяки вибору 

адекватної методологічної основи є обґрунтованими, достовірними й 

характеризуються науковою новизною; висновки автора конкретні, 

аргументовані, чітко й однозначно сформульовані. На нашу думку, здобувачеві 

вдалося вирішити поставлені в дисертаційній роботі завдання та досягти 

заявленої мети. Але поряд з позитивними моментами, вдалими знахідками, 

значущими висновками варто відзначити певні недоліки роботи, які 

потребують пояснень дисертанта: 

1. У підрозділі 1.2. " Обґрунтування обраних методів дослідження" попри 

інтерпретацію радіо як єдиного з каналів рекламної інформації, що може 

впливати на потенційного споживача протягом усього дня, у будь-якому місці 

його перебування і, найчастіше, охоплює ті категорії слухачів, яким є 
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недоступні у цей час інші види реклами (ст. 42), авторка зазначає, що питанню 

вивчення впливу радіореклами на аудиторію приділяється наразі недостатньо 

уваги. Однак, із цим твердженням можна посперечатися. Діагностика  

рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. Існує 

чимало організацій, що займаються тестуванням ефективності рекламних 

звернень і які існують уже десятки років. 

2. У підрозділі 1.3. "Поняття “радіопромоція” та його елементи" Світлана 

Олегівна зазначає, аби радіопромоція була успішною не достатньо лише 

правильно усвідомлювати і втілювати у життя її прерогативи (ст.70). Аби 

досягти бажаного ефекту слід враховувати і доволі важливий аспект, на якому 

треба зосереджувати куди більше уваги.  Про який конкретно аспект ідеться 

мова? З поміж усіх розглянутих характеристик в окресленому діапазоні 

досліджуваності, які є базовими для забезпечення успішної радіопромоції? 

3. У підрозділі 2.1." Обґрунтування обраних методів дослідження" 

дисертантка, описуючи метод анкетування, викремлює певні недоліки, серед 

яких: небажання аудиторії брати участь, повертати запропоновані їм анкети, 

заповнення її непричетними до дослідження людьми. Мова іде, мабуть,  про 

пресове, поштове чи роздаткове анкетування. Дисертаційна робота значно 

виграла б, якби дослідниця додала ще один вид опитування – онлайн-

анкетування, який, із ростом популярності інтернету, стає все більш 

затребуваним способом збору даних.  

Наведені вище зауваження, побажання та дискусійні питання не 

перекреслюють загального позитивного враження про роботу, значимості 

наукових і прикладних розробок С. О. Кіндри. Дисертаційна робота на тему: 

«Структурно-функціональна та типологічна специфіка вітчизняної 

радіопромоції» є завершеним самостійним та актуальним науковим 

дослідженням.  

Новизна й важливість одержаних результатів, їх обґрунтованість і 

достовірність, а також практична цінність сформульованих положень і 

висновків у сукупності дають підстави вважати, що дисертаційна робота 

відповідає вимогам пунктів відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 „Порядку 
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присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 року № 567, які висуваються до кандидатських 

дисертацій, відповідно до яких, авторка цього дослідження – Кіндра світлана 

Олегівна – заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. 
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