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ПЕРЕДМОВА

Анкетам перших комерційних радіостанцій в Україні, які ми
публікуємо у посібнику, вже скоро 30 років. За цей час комерцій-
не радіо у всьому світі пройшло шлях від касетника і бобінника до
комп'ютеризованих систем управління і трансляції, назви деяких
радіостанцій залишилися лише в архівах, а назви інших і досі рек-
ламують ефірі. Пригадуються часи, коли ми обговорювали з про-
грамними директорами, що краще ставити в ефір для нашої ауди-
торії – Pink Floyd чи Іванушки-Inernational, Aerosmith чи Пугачову?
Ринок і конкуренція визначили чіткі пріоритети... Змінювалися
радіоформати й плейлисти, радіотехнології й аудіокомунікації,
аудиторія і рекламні розцінки. Незмінними залишилися спогади
про тих людей, які творили перший український форматний радіо-
ефір та протягом 1992-1993 років запустили перші десять комер-
ційних радіостанцій у різних регіонах України. Ефір цих станцій
був різним за музичними форматами або був типовою "калькою",
формувався разом з інформаційними блоками, або був без будь-
яких новин, виходив з першими рекламними кампаніями, або
мав лише поодинокі оголошення. Ми почули тоді перших укра-
їнських діджеїв і презентерів новин, їхні вдалі скетчі й підводки, а
також і їхні традиційні "а зараз ви послухаєте…" чи "а тепер –
музика…"

У цих анкетах не тільки імена й почерки людей, життя яких
складалося інколи так само непередбачувано, або ж цілком очі-
кувано й заплановано, якими були і є їхні радіостанції. Тут також
адреси перших радіостанцій, за якими й зараз "прописані" деякі з
них і продовжують звідти вести мовлення; перші номери офісних
телефонів і телефаксів, які згодом з 5-ти чи 6-ти значних стали 7-
ми значними; звичайно ж, і FM-частоти мовлення, на яких деякі з
радіостанцій працюють і донині; перші визначення терміну "фор-
мат радіостанції", які вже тоді прописувалися в анкетах, але ще не
ліцензіях від Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення (створеної 21 грудня 1993 року); регіони і терито-
рія поширення сигналу, добовий час мовлення й потужність пере-
давача; мова трансляції, за допомогою якої можна відстежити як

Перші комерційні радіостанції в Україні:  6

Комерційні радіостанції України_ПОСІБНИК_2020_Verstkа.qxd  10.11.2020  18:25  Page 6



непросто відбувався перехід від "совєтського" мовлення до дер-
жавного українського; інформація про чисельність потенційної
аудиторії, коли кожна станція на свій розсуд намагалася "вгадати"
кількість слухачів, і цифри варіювалися від кількох тисяч до кіль-
кох мільйонів; власне імена й прізвища засновників, яких без
перебільшення можна вважати фундаторами комерційного
радіомовлення в Україні; перші міжнародні партнери українських
радіостанцій – ВВС, Deutsche Welle, Радіо Свобода і звичайно ж, –
дати перших виходів у ефір, що загалом і стало  аргументом для
появи цих станцій у посібнику.

Цікаво було брати участь у цій неймовірній пригоді,  й відсте-
жувати поступ українського комерційного радіомовлення від так
званого «музичного вінегрету» в радіоефірі – до впливового  засо-
бу масової інформації та комунікації. І таким стартовим поштов-
хом стало створення першої Асоціації недержавних радіостанцій
в Україні, в статуті якої йшлося про захист політичних, правових
засад діяльності радіокомпаній, економічних інтересів станцій,
відкритість і демократичність формування такого об'єднання мов-
ців. Перші засідання засновників і програмних директорів укра-
їнських комерційних радіостанцій за "круглим столом", перші
доленосні рішення, які засвідчили тепер вже відомі, описані в
наукових джерелах та захищені в дисертаціях тези, що, по-перше:
для того, щоби бути конкурентоздатними на своєму ринку, треба
бути захищеними на рівні закону й об'єднавчої фахової структури;
по-друге: комерційна станція – це ділове підприємство, що про-
дає свій ефірний час під рекламу з метою отримання прибутку; і,
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по-третє: на радіомовному ринку конкурують не радіостанції, а
формати. Ці та інші аспекти обговорювалися під час створення
статуту першої Асоціації недержавних радіостанцій України у 1993
році.

І, на завершення, про студентів та викладачів Інституту журна-
лістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, які створили перший студентський радіопроект, що
розміщувався в українському недержавному радіоефірі–
"Інтерв'ю від Інтерньюз", і про цей досвід  також ідеться в посіб-
нику. Перші п'ять-сім років формування комерційного радіомов-
лення в Україні засвідчили, що перехід від аматорського радіо до
професійного дозволив зробити те, що нині вважається майже
неймовірним: студентам-журналістам надзвичайно легко й про-
сто вдавалося тоді займати посади редакторів, репортерів, дід-
жеїв, а то й програмних директорів саме на тих станціях, які швид-
ко й масово почали виникати в різних регіонах України – дався
взнаки дефіцит кадрів . Студентів із задоволенням очікували на
практику чи стажування, і що важливо – довіряли їм прямий ефір.
Тому Міжнародний медіа-центр "Інтерньюз-Україна", на базі
якого і створювалася перша Асоціація недержавних радіостанцій
в Україні, на початку 90-х років запропонував студентам Інституту
журналістики Шевченкового університету створити проект, який
би спочатку на аудіокасетах, згодом і  на CD, поширювався би на
всіх комерційних радіостанціях України. Автори цього проекту –
тепер шановані журналісти, які працюють у різних сферах укра-
їнського медіапростору. Але ми впевнені, що вони із задоволен-
ням згадують важливий досвід і знання, набуті тоді, на світанку
українського комерційного радіомовлення, і розповідають про
цей  особливий час своїм молодшим колегам журналістам.

Від авторів 
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РАДІО-НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – ПЕРША, АЛЕ ЩЕ НЕ СТАНЦІЯ

Комерційною діяльністю в радіоефірі на початку 90-х років
почали займатися не лише приватні (фізичні чи юридичні) особи,
а й державні медіаорганізації. Хоча обласні телерадіокомпанії й
фінансувалися з державної казни, можливість поповнювати влас-
ний бюджет за допомогою підприємництва відкривала нові пер-
спективи творчості та бізнесу. Тим більше, коли йшлося про фор-
мування незалежної держави й незалежних засобів масової
інформації. Тому 31 січня 1991 року ухвалою Львівської обласної
Ради було створено Радіо-Незалежність, на переконання
І.Г.Мащенка – «першу в Україні недержавну комерційну ефірну
компанію. Радіостанція активно відстоювала принципи демокра-
тизації життя країни, її суверенітет» 1. Але чи справді можна вва-
жати Радіо-Незалежність першою комерційною радіостанцією? 

В тогочасній ухвалі Львівської обласної Ради йшлося про ство-
рення радіоінформаційного центру «Незалежність» (Центр «Н»)
«під егідою демократичних рад та Львівської Крайової Ради
Народного РУХу України», аж ніяк не комерційної радіостанції.

від експериментів до бізнесу 11
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Центру «Н» надавалося приміщення по вул. Міцкевича, 28, а
також «фінансова допомога в сумі 50 тисяч карбованців для при-
дбання технічних засобів та оплати праці радіожурналістів». Про
це також у своїх працях зазначає В. В. Лизанчук, коли пише про
«Незалежність» як про радіопрограму, а не радіостанцію.
Дослідник, зокрема, зазначає: «не можна оминути увагою і пря-
моефірну радіопрограму «Незалежність», яка була в ту пору своє-
рідною всеукраїнською трибуною широкого кола палких побор-
ників самостійності нашої держави, основним і правдивим інфор-
матором подій тогочасного напруженого суспільно-політичного
життя» 2; також про те, що «перший випуск інформаційно-аналі-
тичної програми радіоінформаційного центру «Незалежність»
прозвучав по львівській радіотрансляційній мережі 27 вересня
1991 року» 3. Отже, маємо приклад, коли радіоорганізація була
створена засновниками переважно з політичною метою: для
боротьби за незалежність країни, демократичних змін у суспіль-
стві, пропаганди та впливу на громадську думку. Отже, тут поки
що не йшлося про прибутковість і підприємництво. Потрібен був
час на розуміння ринку, конкуренції, можливого прибутку.
Зрештою, згодом радіоінформаційний центр «Незалежність» був
переформатований у комерційну радіостанцію – це відбулося 1
серпня 1992 року 4, що і є офіційною датою першого виходу Радіо-
Незалежність в ефір. 

Це підтверджується також у публікації Бориса Скуратівського
«Українське радіо: «від» і «до», де згадується про те, що «перші
ефіри [Радіо-Незалежність, авт.] довелося вести на орендованому
устаткуванні Львівського обласного радіо, а транслювалися вони в
діапазоні коротких хвиль (25.36 метра) з вишок біля львівського
собору св. Юра, які перш використовувалися для глушіння «воро-
жих голосів». Таке технічне рішення було в якійсь мірі символіч-

Перші комерційні радіостанції в Україні:  12
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2. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики: Підручник. – К.: Знання,
2006. – С.39.

3. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підруч-
ник. – Львів: ПАІС, 2000. – С.85-86.

4. З архіву авторів статті.
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ним: технічні засоби, що використовувалися раніше для глушіння
вільного слова, тепер самі ж його і транслювали в ефір (до речі,
подібна доля спіткала й інші «глушилки», встановлені в різних
частинах України – багато з них почали використовуватися як
ретранслятори «Свободи», «Голосу Америки», «BBC», а також для
мовлення в діапазоні УКХ)» 5. Таким чином радіоінформаційний
центр «Незалежність», не маючи власної частоти, транслює радіо-
програми в ефірі обласного державного радіо, а з набуттям іншо-
го статусу – комерційного мовця вже як Радіо-Незалежність  –
отримує власні частоти і вперше звучить на середніх хвилях
(1476кГц) з серпня 1992 року, а на частоті 106,7 FM виходить з
1995 року. Отже, саме з серпня 1992 року ця радіостанція почала
відповідати необхідним критеріям ділового підприємництва в
радіоефірі.

від експериментів до бізнесу 13

_______________

5. Борис Скуратовский. Украинское радиовещание: «от» и «до»
(2017), Mediasat, Vol. 1., available at: http://mediasat.info/tag/ukrainskoe-
radioveshhanie/(accessed 1 May 2020).
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КОМЕРЦІЙНА РАДІОСТАНЦІЯ ЯК ДІЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО

Отримання прибутку не завжди було характерним для старто-
вих цілей перших комерційних радіостанцій в Україні. Серед
основних причин, зокрема,  відсутність ринку радіомовлення й
конкуренції форматів. Для того, щоб розраховувати на прибуток
комерційної радіокомпанії в Україні початку 90-х років, власник
чи засновник мав вирішити кілька питань, насамперед, визначити
мету: 

• Боротися за незалежність країни й зміни в суспільстві, займа-
тися пропагандою ідеології, намагатися впливати на громадську
думку, включатися в освітній чи виховний процес.

• Займатися політичними іграми, використовувати аудиторію
як інструмент доступу до влади.

• Задовольняти приватні чи корпоративні амбіції, просувати
інтереси медіахолдингів чи фінансово-промислових груп. 

• Намагатися отримувати прибуток від реклами на радіо, що
власне і є основою комерційної діяльності в радіоефірі 6.

Перші три позиції, які стосуються політики, ідеології та амбіцій,
не пов’язані з прибутковою діяльністю, а дотуються й фінансують-
ся зовні засновниками чи інвесторами. Реалізація таких завдань
пов’язана з витратою коштів, які отримані поза діяльністю радіо-
станції як ділового підприємства – ефір продавався, однак лише
під політичні чи приватні інтереси власників. Так, зрештою, й було
в Україні на той час, коли почали виникати перші комерційні
радіоорганізації. Деякі з радіостанцій розглядалися їхніми заснов-
никами як експериментальні й тимчасові, інші були спробою «гри
в радіо», однак чимало станцій виросли у солідні бізнеспроекти,

Перші комерційні радіостанції в Україні:  16

_______________

6. С.Комаров. Критерии выбора концепции вещания // Broadcasting.
Телевидение и радиовещание, 2004. - №1. – С.83-84.
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які проіснували понад двадцять і більше років. 
Комерційні радіостанції виникли в Україні тоді, коли це й мало

статися – було проголошено державну незалежність, в суспільстві
відбувалися соціально-політичні зміни, приватна форма власності
на засоби масової інформації стала реальністю, прийшов
іноземний капітал та міжнародний консалтинг, а також був
наявним підприємницький ресурс і запаси творчої енергії, які
збиралися роками й потребували втілення в нових радіомовних
формах і програмному контенті. Та для реалізації
підприємницьких ідей станція мала провести стратегічний
маркетинговий аналіз ринку, обрати формат як профіль,
спеціалізацію, яка характеризується однотипним мовленням
протягом години, доби або тижня і дозволяє задовольняти
інтереси цільової аудиторії, а значить адресно працювати з
рекламодавцем, займатися плануванням, розкруткою,
просуванням тощо. Українським радіостанціям слід було
вирішити певні актуальні завдання для того, щоб перейти від
експериментів в ефірі до прибуткового мовлення, від виконання
ідеологічних, корпоративних, політичних замовлень до
глобального ринкового мислення, від «гри у радіо» – до
реального радіомовного підприємництва. І це відбувалося з
метою прогнозованого впливу на цільову аудиторію, щоб у
результаті отримати прибуток. Для цього українському
радіомовленню довелося відмовитися від ефірного хаосу,
скориставшись досвідом світового радіо, зокрема, у

від експериментів до бізнесу 17
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форматуванні ефіру, збалансувавши творчі та бізнесові технології,
та сформувати ринок конкурентних радіоформатів. 

Слід уточнити, що не всі перші комерційні радіостанції України,
про які піде мова далі, відповідали необхідним критеріям, які
характеризують компанію як ділове підприємство. Згадаємо
коротко ці чинники:

• засновники і власники – приватні (фізичні або юридичні)
особи;

• наявність власної частоти/частот мовлення та державної
ліцензії на мовлення;

• наявність власних офісних приміщень і аппаратно-студійного
комплексу;

• наявність колективу творчих і технічних працівників;
• наявність кімнати продажу реклами (salesroom) і продакшн,

можливо й власного рекламного агентства;
• наявність концепції мовлення і формату, зорієнтованих на

конкурентність і прибуток;
• наявність бізнес-плану і стратегічного маркетингу (технології

розкрутки і просування)на найближчі 3-5 років.
Тому, коли йдеться про комерційну приватну радіостанцію як

ділове підприємство, то передбачається наявність організаційної
структури, яка прагне отримати прибуток в сфері радіомовлення,
а її бізнесом є продаж ефірного часу під рекламу. Ми вже зазнача-
ли 7, що комерційне радіомовлення є формою підприємництва і
формою бізнесу, в той час бізнес підприємництво є сенсом існу-
вання комерційного радіо. Отже, поєднання цих складників
сприяє тому, що починає працювати радіомовний ринок, на
якому конкурують комерційні радіостанції як ділові підприємства.

Перші комерційні радіостанції в Україні:  20

_______________

7. Гоян В.В., Гоян О.Я. Управління радіостанцією як творчий процес//
Держава та регіони. №2 (30). Серія: Соціальні комунікації. – Запоріжжя:
ВК Класичного Приватного Університету, 2017. – С. 65-73.
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10 ПЕРШИХ КОМЕРЦІЙНИХ РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

Отже, першою комерційною приватною радіостанцією в
Україні, яка була близькою до чинників ділового підприємництва
в радіоефірі, варто вважати Радіо-Радіус з Миколаєва, що вперше
вийшла в ефір 1 травня 1992 року на частоті 71 МГц й згодом отри-
мала назву Радіо-SET 8. Станція мала власний передавач, вела 12-
годинне добове мовлення, музичний формат softrock (достатньо
конкурентний на той час), штат 14 осіб, власну студію й офіс, само-
стійно виготовляла та розміщувала в ефірі рекламу.
Засновниками станції були Леонід Леплер та Вадим Ботнарюк,
який певний час був ще й  директором радіостанції. Отже, саме за
часом першого виходу в ефір, за відповідністю означеним крите-
ріям і намаганнями отримувати прибуток за допомогою комер-
ційної реклами Радіо-SET може вважатися першою комерційною
приватною радіостанцією в Україні.

Отже, далі список перших десяти комерційних радіостанцій
України, які рейтингуються за датами першого виходу в ефір 9.

від експериментів до бізнесу 21

_______________

8. Див. також, Мачулін Л.І. Недержавні ЗМІ Харкова 1990-2000 років.
Сторінки історії в образах та спогадах учасників. – Х.: «РА», 2001. – C.40.

9. З анкетуванння вказаних радіостанцій, які отримали автори статті
протягом 1993-1994 років та з власних архівів.
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• 23 червня 1992 року – Транс-М-Радіо (Симферополь) на
частоті 102,3 FM з мовленням на Крим (засновник Володимир
Медведєв);

• 1 серпня 1992 року – Радіо-Незалежність (Львів) на частоті
1476кГц (пізніше – 106,7 FM) з мовленням на Західну Україну та
Східну Польщу (Василь Чудик);

• 11 серпня 1992 року – Радіо-Львівська Хвиля (Львів) з часто-
тою 100,8 FM з мовленням на Львів і область (Юрій Зелик та
Андрій Дідун);

• 28 грудня 1992 року – Радіо-ГЛАС (Одеса) на частоті 106, 6 FM
(Станіслав Кисельов);

• 1 червня 1993 року – Радіо-Київ-АРТ (Київ) на чаcтоті 69,68
МГц (Віктор Каменський)

• 15 червня 1993 року – Радіо-РОКС-Україна (Київ) на частоті
107 FM (Наталя Бережна);

• 8 червня 1993 року – Радіо-50 (Харків) на частоті 105,7 FM
(Ігор Піддубний);

• 26 серпня 1993 року – Радіо-Мастер (Харків) на частоті 100,5
FM (Леонід Мачулін);

• 9 жовтня 1993 року – Радіо-МІКС (Дніпропетровськ) на часто-
ті 107,3FM (Дмитро Запащиков);

• 20 жовтня 1993 року – Радіо-Прем’єр (Дніпропетровськ) на
частоті 102 FM (Юрій Андрушко). 

Для ілюстрації пропонуємо деякі анкети комерційних радіо-
станцій, отримані авторами в 1994 році в ході створення реєстру
комерційних радіостанцій України.

Доля перших радіостанцій в Україні склалася по-різному.
Спочатку про ті, які до 2000 року припинили мовлення.

Перші комерційні радіостанції в Україні:  24
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РАДІО-SET ЯК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Перша українська комерційна радіостанція Radio-SET з
Миколаєва проіснувала недовго – до 1996 року. Зрештою, це був
експериментальний проект в радіоефірі, в якому намагалися вжи-
тися різні за стилістикою формати – рок-музика, авторська пісня,
андеграунд. Поряд із відомими американськими та європейськи-
ми хітами звучали композиції переважно російських виконавців,
просувалися перші продюсерські проекти, серед яких варто від-
значити  «Діалог», присвячений пошуку та просуванню молодих
виконавців, які згодом стали зірками естради. Відомі на той час
музиканти, виконавці  та продюсери Кім Брейтбург, Євген
Фрідлянд, Валерій Меладзе анонсували в радіофірі нові хіти, зай-
малися музичною ротацією, вивчали аудиторію, намагалися зро-
бити радіо популярним і прибутковим. За відсутності конкурент-
ного радіомовного ринку в Україні і за наявності масштабних про-
позицій з боку російського шоу-бізнесу, засновники Радіо-SET
вирішили створювати нові проекти вже за межами України.
Частота 71.00 МГц потім довгий час мовчала, переходила від одні-
єї радіостанції до іншої. І мабуть символічно, що експерименти на
цій «миколаївській» частоті тривають і надалі – з 2016 року пере-
можцем конкурсу на право користування частотою визнано ТОВ
«Коледж преси та телебачення» (м. Миколаїв) з очікуваним ціло-
добовим мовленням радіостанції «Студентське радіо новин».

від експериментів до бізнесу 25
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РАДІО-КИЇВ-ART БЕЗ ФОРМАТУ І КОНЦЕПЦІЇ 

Ще менше за часом проіснувало Радіо-Київ-АРТ на частоті 69.68
МГц – лише до березня 1994 року. Хоча тестове мовлення цієї
станції розпочалося на цій частоті ще з 18 лютого 1993 року з
позивними радіо «7-й канал», яка належала телерадіокомпанії
«Українсько-Американське Мовлення» з однойменним телекана-
лом у Києві. Знову ж таки Радіо-Київ-АРТ не мала визначеного
формату і концепції мовлення. Відбувалися експерименти зі ство-
рення перших авторських радіопередач, зважаючи навіть на те,
що в ефірі працювали двоє американських ведучих з програмами
про рок-н-рол та кантрі музику. Однак станція зуміла відзначити-
ся і запам’ятатися першими радіорекордами. І всі вони стосува-
лися появи перших авторських програм в комерційному мовлен-
ні України. Наприклад: першою авторською радіопрограмою для
автомобілістів була програма Юрія Жувелика «Авто» в червні
1993 року; першою спеціалізованою радіопрограмою про укра-
їнську рок-музику стала «Предславинська, 6», яку її автор Микола
Дубінін провів 17 червня 1993 року; перша музична вікторина
вийшла в ефір 4 вересня 1993 року і мала назву «Mark Your Score»;
першою спеціалізованою джазовою програмою стала «Doctor
Jazz» Сергія Овсянникова 10. Радіостанція була структурним під-
розділом ТРК «Гравіс». Тому коли перестала існувати телекомпа-
нія, припинила мовлення й Радіо-Київ-АРТ, ще раз засвідчивши,
що наявність стратегічного плану прибуткового розвитку на роки
– це основа правильного менеджменту і маркетингу. Станція з
січня 1994 року отримала ребрендинг на Gala Радіо з частотою
100 FM, але це вже була зовсім інша історія…
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10. Радиорекорды. Летопись. (1998), available at:
http://www.radiofm.narod.ru/letopis.html (accessed 1 May 2020).
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ЛЕГЕНДАРНІ РАДІО-МАСТЕР І РАДІО-50 З ХАРКОВА

Харківські радіостанції Радіо 50 і Радіо-Мастер стали насправді
легендарними, хоч мовили відповідно перша – п’ять, а друга – сім
років. Радіо-50 працювала виключно у форматі вітчизняного року,
Радіо-Мастер, названа в честь героя відомого роману Булгакова,
орієнтувалася на класичний закордонний рок. Програми радіо-
станцій були настільки популярними, що слухачі записували їх на
касети й поширювали за допомогою вуличних кіосків. Ці програ-
ми й зараз можна послухати в інтернеті. Їх викладають в соцме-
режах або у блогах тодішні й теперішні шанувальники цих радіо-
станцій. Прізвища перших харківських діджеїв, серед яких Сергій
Коротков, який у 70-х роках організовував та проводив дискотеки,
у 80-х створив курси диск-жокеїв, а в 90-х переніс все це до радіо-
ефіру в програму «Коротковолновка», на лекціях якого виросло
ціле покоління радіоведучих; Дмитро Меркулов із шоу-вікторина-
ми, що нагадували телевізійні «Що? Де? Коли?»,  Євген Немцов з
«Рок-студією» та інших вже занесені у ліпопис перших успішних
діджеїв в Україні, а такі радіопрограми як «Радіо-Стасик» на
Радіо-50 і «Технофон» на Радіо-Мастер у 1993 році, що знайоми-
ли з новинками техномузики, є нині хорошим прикладом для під-
готовки діджеїв-2020.

Радіо-50 і Радіо-Мастер вперше в Україні засідчили як можна
працювати в конкурентних умовах, зважаючи на появу в Харкові у
1994 році Радіо-Онікс та Радіо-Сімон, а в 1995 році – Радіо-Фора
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та Радіо-Фаворит. Зрештою Харків (як колишня столиця України, з
якої у  1924 році вперше заговорило Українське радіо) знову,
через сімдесят років, стало ареною, на якій творилася тепер вже
історія українського комерційного радіомовлення. І стосувалася
вона ефірної та позаефірної промоції станцій, які випробовували-
ся на харківському радіоринку. Перші рекламні кампанії й ство-
рення рекламних агенцій з повним сервісом послуг, формування
відділів продажів реклами, проведення перших маркетингових
досліджень ринку, створення госпрозрахункових підприємств,
технологічне переоснащення станцій, комп’ютеризація мовлення
(використання для створення програм перших комп’ютерів),
інформаційне спонсорство різноманітних акцій (автоперегонів,
концертів, фестивалів, імпрез тощо), прямі поштові відправлення
переможцям вікторин зі вкладенням рекламної продукції станції,
наклейки на бампер автомобілів («Не жени, слухай «Мастер»),
випуск сувенірів з емблемою станцій, перші слогани станцій
(«Мастер» – ця свято, яке завжди з тобою»), тиражування касет з
переможцями хіт-парадів від радіостанцій, і так далі.

З 1998 по 2000 рік, як зазначає Л. Мачулін, «практично всі міс-
цеві радіостанції змінили господарів і логотип… Можливо не все
було б так сумно для харківських радіостанцій, якщо б політичний
фактор не поглибив економічний. Слабкі місцеві станції не змогли
здолати серпневу економічну кризу [1998 рік, авт.] і були «піді-
брані» сильним капіталом» 11. А це переважно були потужні
російські рекламні агенції, які скуповували частоти по Україні й
витісняли локальних мовців. Радіо-50 поміняло лого на Радіо-50+,
а згодом і на Радіо-50 Плюс Модерн з трансляцією пітерської
станції Радіо-Модерн, а Радіо-Мастер почало у 2000 році транс-
лювати пітерську Радіо-Мелодія. За словами Л. Мачуліна «… з міс-
цевими станціями було покінчено. Із восьми частот FM-діапазона
дві станції транслювати пітерські програми, три - московські, дві –
київські… Прикро тільки, що місцеві політики не розуміють: якщо
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11. Мачулін Л.І. Недержавні ЗМІ Харкова 1990-2000 років. Сторінки
історії в образах та спогадах сучасників. – Х.: «РА», 2001. – C.57.
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завтра вони захочуть звернутися до харків’ян, то дозвіл на це їм
потрібно буде брати в Москві, Пітері, в гіршому разі, у Донецьку».

РАДІО-ПРЕМ’ЄР І РАДІО-МІХ – БІЗНЕС НА ДНІПРІ 

Дещо іншою була ситуація у Дніпрі (колишньому
Дніпропетровську), де з 1993 року мовили Радіо-Прем’єр і Радіо-
MIX, відповідно до 1999-го й … 2018-го року, й працювали пере-
важно з українською та російською поп- і рок-музикою. Радіо-
Прем’єр був створений за ініціативи начальника відділу реклами
Приватбанку й групи незалежних журналістів з метою просування
ідей державності й консолідації суспільства, становлення ринко-
вих умов і підприємництва в регіоні, формування споживацького
ринку серед населення, створення позитивного іміджу місцевих
підприємств та організацій. Тому слогани радіостанції «Добре
радіо» і «Музика для душі» становили основу програмної концеп-
ції, яка базувалася на корисній та цікавій інформації, що не пере-
вантажувала увагу слухача й сприяла його успішній діяльності,
допомагала орієнтуватися в політичних, економічних та правових
питаннях. Для цього також був придуманий девіз «Інформація
для успіху». Разом із доброю, душевною, позитивною за настроєм
музикою станція намагалася сформувати інформаційно-музичну
концепцію мовлення як таку, що дозволяє сприймати радіоефір
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«Прем’єра» як інфотейнмент. Згодом почали створюватися авто-
рські програми, помітна увага надавалася спортивній тематиці,
зокрема футболу й місцевій футбольній команді, що зрештою
привело до суттєвих змін в концепції мовлення. Мікс музики й
інформації був занадто розтиражований в конкурентному дніпро-
петровському радіоефірі, активно в цьому руслі працювала зокре-
ма Радіо-MIX. Тому Радіо-Прем’єр у 1999 році змінила формат та
позивний на Радіо-Спорт-Україна, ставши таким чином прикла-
дом того як радіостанція, створена для вирішення певних корпо-
ративних завдань, стала проектом, успішно здійснивши який, під
тиском ринку й конкуренції, згодом була закрита.

Радіо МIX також обрала за формат легку, добру й душевну тан-
цювальну музику (символічно, що першою композицією, яка про-
звучала на радіостанції, стала «What is Love» виконавця
«Haddaway»). Отже, програмна концепція Радіо-MIX, яка певною
мірою конкурувала з Радіо-Прем’єр, була спрямована на класич-
ний бізнес, аніж на вирішення корпоративних завдань, тому й
попрацювала набагато довше, до 2018 року. Станція протягом
більш, ніж двадцяти років кілька разів також змінювала музичний
формат, «пристосовуючись» до змін на ринку, намагаючись «мік-
сувати», поєднувати їх в ефірі, однак була змушена змінити позив-
ні на Радіо-Інформатор, залишившись працювати у форматі CHR /
Dance.

Хоча інтернет нині «примирив» і «оживив» обидві ці станції.
Радіо-Прем’єр мовить онлайн у форматах  New Age, Relax, Chillout,
Light Pop, Enigmatic, Space, Meditative, а Радіо-МІКС в форматі НОТ
AC транслює клубну музику - electrohouse, trance, dubstep, drum
and bass.

ТРАНС-М-РАДІО — ПЕРША В КРИМУ

Ще одна станція із першої десятки припинила ефірне мовлення
у 2018 році, і знову ж таки через політичну ситуацію. Це Транс-М-
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радіо — перша кримська комерційна радіостанція, яка де-факто є
другою комерційною станцією в Україні за часом виходу в ефір –
23 червня 1992 року з Сімферополя. Наприкінці 90-х років вона
вже охоплювала мовленням увесь Крим (слоган – «Одне радіо на
увесь Крим»). До 2014 року працювала в форматі Soft AC – легка,
романтична музика, багато композицій 70-80-х років, транслюва-
лися авторські програми, які стосувалися злободенних питань
півострова. З серпня 2014 року, з часу анексії Криму, Транс-М-
Радіо було вимушене передати свої частоти міжнародному інфор-
маційному агентству «Россия Сегодня» і стало транслювати радіо-
ефір «Радио Спутник», тобто повністю перейшло в розмовний
політичний тип мовлення. З травня 2017 року МІА «Росія Сегодня»
відключило своє мовлення на передавачах і частотах Транс-М-
Радіо й офіційно стартувало вже на своїх нових передавачах і
частотах. У 2018 році радіостанція Транс-М-Радіо зареєструвалася
як ЗМІ в Криму, однак після того як програла конкурс на частоти в
Сімферополі, Ялті та Феодосії, з 1 червня 2018 року перестала
мовити онлайн, отже, радіостанція повністю закрилася.

Інші чотири комерційні радіостанції, що увійшли до десятки
перших в Україні, як і Радіо-MIX та Транс-М-радіо, перейшли
рубіж 2000 року, однак не закрилися, а намагаються бути успіш-
ними й надалі. Серед них – дві львівські радіокомпанії – Радіо-
Незалежність та Радіо-Львівська хвиля, які є прикладом того як
можна створювати ділове підприємство на нестабільному медіа-
ринку, долаючи економічні негаразди й залишаючись запитани-
ми для аудиторії.
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РАДІО-ЛЬВІВСЬКА ХВИЛЯ — СТРАТЕГІЇ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ

Однак в успішному просуванні на регіональному ринку між
цими станціями є певна відмінність. Якщо Радіо-Незалежність –
це сімейний бізнес родини Чудиків, який був спрямований на те,
щоб «об’єднати зусилля усіх політичних і громадських організа-
цій, владних структур, промисловців і бізнесменів в пошуках шля-
хів виходу з політичної та економічної кризи, в якій опинилася
наша держава» 12, то Радіо-Львівська Хвиля – це поодинокий при-
клад того, як від зміни власників не змінюється програмна кон-
цепція радіостанції. «Львівська хвиля» з форматом AC (Adult
Contemporary) & CHR (Contemporary Hit Radio) й зі слоганом
(«Радіо твого міста») з 2004 року змінила кілька власників: «після
колишнього начальника львівської міської податкової Мирослава
Хом'яка вона перейшла до президента компанії «Інтермаркет»
Романа Шлапака, і за станом на 2008 рік належала місцевому під-
приємцеві Петру Димінському… З червня 2011 року власником
радіостанції є ТОВ «Тернопільська інвестиційна компанія», основ-
ним власником якої є Ярослав Кривошия — тесть Мирослава
Хом'яка, на той момент — директор департаменту екології та при-
родних ресурсів Львівської ОДА» 13. Й відповіддю на питання як
вдалося станції після стількох реорганізацій втриматися на ринку
можуть бути слова Віктора Іваницького, директора Радіо-
Львівська хвиля: «Бізнес започатковують кілька фанатиків, стар-
туючи всього на всього з 50-ти доларів». Додаємо, якщо у цих
«фанатиків» є конкурентна концепція мовлення і формат, які
перетворяють 50-ть доларів у десятиліття прибуткового мовлен-
ня.
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12. Радіо-Незалежність. Про нас. (2000), available at: http://www.radio-
n.com/?page_id=13 (accessed 1 May 2020).

13. Львівська Хвиля. Радіостанція. Вікіпедія, available at:
https://uk.wikipedia.org/wiki/ (accessed 1 May 2020).
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РАДІО-РОКС – РОК-Н-РОЛЛ НАЗАВЖДИ

На сторінках вільної енциклопедії Вікіпедії зазначено, що стан-
ція Радіо-Рокс вперше вийшла в ефір 24 березня 1992 року, однак
далі з приміткою – в Росії. Рокс справді була першою FM-станцією
в Києві й з 1993 року успішно мовить на 103,6 FM. Формат рок-
музики в теорії комерційного радіомовлення загалом вважається
спеціалізованим 14, однак в Україні він належить до групи основ-
них форматів. Тому Радіо-Рокс є гідним прикладом того, як рок-
станція протягом десятиліть вміє гуртувати й зберігати свою ауди-
торію не залежно від змін музичних пріоритетів та задоволення
інформаційних потреб кількох поколінь, які вже виросли за час
існування станції. Варто відзначити економічну стабільність радіо-
компанії та її менеджмент, який, обравши популярний для
України формат, зумів на відміну від інших регіональних стацій,
які проіснували недовго, на основі рок-формату стати впливовим
діловим підприємством. А ранкове розважальне шоу
«Камтугеза», що вперше вийшло в ефір у 2010 році й триває
кожен будній день з сьомої до десятої години, взагалі стає
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14. Див:  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і раждіоменеджменту. -
Підручник, 3-тє видання., допов. - К.: Видавничо-поліграфічний центр
"Київський університет", 2008. - 272 с.
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рекордсменом в Україні серед такого типу радіопрограм. Ведучих
цього шоу Соню Сотник та Сергія Кузіна також варто занести до
«хрестоматії українського року», які не лише працюють в ефірі, в
тому числі й з такими успішними багаторічними рубриками як
«Жертва року», «Краштест», а й активно просувають радіостанцію
«поза ефіром» як виконавці рок-пісень з сольними концертними
програмами та організатори рок-спільнот в соцмережах та блогах.
Отже, Радіо-Рокс, пройшовши шлях від часу становлення комер-
ційного радіомовлення в Україні до однієї з найрейтинговіших
радіостанцій успішного українського медіахолдингу «Тавр», є
типовим прикладом прибуткового ділового підприємства, яке з
експериментального мовлення 90-х років стало потужним радіо-
бізнесом 20-х.

РАДІО-ГЛАС – ВІД BBC ДО DW І ДАЛІ...

«Найстарішу» в Одесі Радіо-ГЛАС також можна вважати своє-
рідним прикладом ділового підприємництва в радіоефірі, який
протягом багатьох років був характерним для українських комер-
ційних радіостанцій. За час існування станція кілька разів зміню-
вала формат і позивні: з 1993 року по 1997 з форматом CHR/AC –
ГЛАС, потім трансляція російської станції «Серебряный дождь» з
подібним форматом, з 2000-го цілий рік був за мережевою
«ХITFM Одеса» з аналогічним типом і стилем мовлення, і далі
знову – Радіо-ГЛАС з Сonfemporary Hit Radio. Отже, як би не змі-
нювалося обличчя станції (форма), внутрішнє наповнення (зміст)
було незмінним. Радіо-ГЛАС, яка нині входить до одеської медіа-
групи «ГЛАС» (три різні за цільовою аудиторією телеканали +
радіостанція) не змінювала й слогану «Радіо ділових людей»,
який реально відповідає умінню менеджменту протягом багатьох
років вдало працювати з різними віковими, соціальними чи куль-
турними групами аудиторії. Як зазначають на станції, їхня аудито-
рія – це «менеджери середньої й вищої ланки, що цікавляться
економікою, політикою, вміють працювати та відпочивати зі сма-
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ком. Більшість проектів, що звучать в ефірі, спрямовані на інфор-
маційну підтримку розвитку бізнесу. Новини найбільших корпо-
рацій, злети й падіння ринку, невідомі сторінки з життя «сильних
світу цього» 15. Тобто станція намагається чітко диференціювати
аудиторію і працювати цілеспрямовано на ділових енергійних
людей різних соціально-демографічних характеристик, які пере-
важно вміють приймати рішення і знають, як їх реалізовувати. 

Радіо-ГЛАС як комерційна станція однією з перших в Україні
розпочала співпрацю із міжнародними закордонними мовцями,
такими як British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Welle
(DW), Voice of America (VOA), надаючи свій ефір для трансляції іно-
мовних, а згодом й українськомовних програм. Її перший дирек-
тор Станіслав Кисельов згадує: «Ми звернули увагу на ряд музич-
них програм іноземних мовників, оскільки це був справді якісний
продукт. Досвіду в Україні – як створювати музичну й інформацій-
ну радіопродукцію тоді ні у кого не було. Але вже був пошук варі-
антів з тим, щоб забезпечити нормальний інформаційний потік
протягом цілої доби» 16. В середині 90-х років вже кілька укра-
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15. Світ радіо. Українське ефірне наземне мовлення. Одеса, available
at:  (http://www.proradio.org.ua/regions/odessa-fm2.php (accessed 1 May
2020).

16. Із серця Європи: “Німецькахвиля” в Україні: посібник для студ.Ін-
ту журналістики/ за заг.ред. О.Гояна, Я.Янковського. – К.: [Київ. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка, Веселка] – К., 2009. – C.90.
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їнських станцій транслювали програми цих міжнародних медіа-
компаній, а також Radio Free Europe (Radio Liberty), Radio-France
International, Polskie Radio, Radio Canada International та інших.
Однак менеджмент одеської Радіо-Глас на той час був відкритим
і гнучкішим щодо просування нових радіомовних ідей та техноло-
гій, внесення змін у формат мовлення, які сприяли прибутковості.
Тому цілком очікувано на базі цієї станції й відбувалося створення
Асоціації недержавних радіостанцій України, про що піде мова
далі.

1994 – ПЕРША АСОЦІАЦІЯ РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

Отже, до часу створення в Україні Національної Ради з питань
телебачення і радіомовлення (21 грудня 1993 року) уже існувало
більше десяти комерційних радіостанцій, які намагалися експери-
ментувати з програмами і шукати шляхи отримання прибутку. В
анкетах цих радіостанцій на питання стосовно мови трансляції
більша половина вказувала тільки російську. Поява конституцій-
ного державного регуляторного та наглядового органу в сфері
електронних ЗМІ, відповідного законодавства, й зокрема закону
«Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіо-
мовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних
радіопрограмах і радіопередачах)», який запровадив на радіо
квоти на пісні українською мовою та ведення програм українсь-
кою мовою, внесли відомі суттєві зміни у цьому питанні. 

У січні 1994 року вперше вийшли в ефір Радіо-ЛЮКС (Львів) і
ГАЛА-радіо (Київ) – радіостанції починають з’являтися в багатьох
регіонах України. На травень цього ж року в Україні діяло вже
понад 20 комерційних радіостанцій, які охоплювали мовленням
майже 30% потенційної аудиторії країни й розвивалися як конку-
рентні організації у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Криму.
Оскільки через рік передбачалося подвоєння кількості комерцій-
них радіокомпаній переважно за рахунок обласних центрів,
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постало питання створення Асоціації недержавних радіостанцій
України як центру політичного, економічного, правового захисту
інтересів радіостанцій.  Вперше про створення такого неформаль-
ного об’єднання станцій йшлося на семінарі «Місцеве радіо»,
який пройшов з 20 травня по 3 червня 1994 року у Пущі-Водиці під
Києвом. Організатори семінару Міжнародний Медіа Центр –
Інтерньюз (Україна) та BBC World Training Service / MPM BBC
(Англія) зібрали майже всі діючі на той час радіостанції, щоб при-
йняти стартові рішення стосовно формування Асоціації, розробки
основних напрямів рекламної діяльності та обміну радіо продук-
цією, пошуку можливостей співпраці у підготовці кадрів для тих
станцій, які готуються працювати на власних частотах. 

Асоціація регіональних (недержавних) радіостанцій України на
засадах радіомовної, творчої, організаційної, фінансово-госпо-
дарської діяльності була створена у 1994 році. Учасниками
Асоціації вважалися організації, які погоджувалися з текстом ста-
туту організації, мали діючі ліцензії на радіомовлення, брали
участь в її роботі та сплачували членські внески. Вищим органом
управління цієї організації стала Рада Асоціації, до якої увійшли
вісім радіокомпаній – Радіо-Сімон (Харків), Радіо-50 (Харків),
Радіо-Прем’єр (Дніпропетровськ), Радіо-Крим (Севастополь),
Радіо-Львівська хвиля (Львів), Гала-радіо (Київ), Радіо-СЕТ
(Миколаїв) і Радіо-ГЛАС (Одеса). 

Отже, на семінарі «Місцеве радіо» йшлося також про функціо-
нування в Україні вищих навчальних закладів з факультетами або
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відділеннями журналістики, інших тренінгових центрів, які повин-
ні були переорієнтовувати навчальний процес зі спеціалізацією
«телерадіожурналістика» для потреб комерційного радіомовлен-
ня (співробітників комерційних станцій, незалежних продюсерів
чи творчих колективів, студентів), запрошувати досвідчених спе-
ціалістів-викладачів, в тому числі й, із-за закордону, для викла-
дання дисциплін «недержавне радіомовлення», «радіоменедж-
мент», «формати радіостанцій», «новини на радіо» та інших, про-
ведення на базі сучасного технічного обладнання спеціалізованих
тренінгів і семінарів, лекційних і практичних занять. І першим
таким базовим тренінговим центром якраз і став ММЦ-Інтерньюз,
який у 1994-1995 роках створив сучасний технічний і навчально-
виробничий комплекс для створення форматних радіопрограм
для комерційного радіоефіру, організації та координації розпов-
сюдження та обміну авторськими програмами між самими стан-
ціями, проведення на безкоштовній основі тренінгів з підготовки
менеджерів, редакторів, діджеїв, режисерів, операторів. Також
пропонувався станціям ліцензійний музичний матеріал, створю-
вався архів перших спільних радіо проектів для системи комер-
ційного радіомовлення в Україні, яка поступово формувалася й
набувала певних концептуальних обрисів.

ІНТЕРВ’Ю ВІД ІНТЕРНЬЮЗ – ПРОЕКТ ДЛЯ ВСІХ

Серед перших передач, які ММЦ-Інтерньюз пропонував для
розміщення в ефірі радіостанцій, були авторські програми сус-
пільно-політичного спрямування, зорієнтовані на регіональну
мережу або на замовлення станцій, а також окремі блоки таких
програм, зорієнтованих на різні формати станцій; пізнавальні про-
грами на замовлення закордонних медіа українською, англій-
ською, німецькою, російською мовами (наприклад, «ЗМІ України
та вибори»); круглі столи із народними депутатами Верховної
Ради України, відомими діячами політики, економіки, правознав-
ства, бесіди та інтерв’ю з працівниками закордонних представ-
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ництв та посольств; різнопланові й різножанрові програми неза-
лежних продюсерів, творчих колективів чи студентів – майбутніх
журналістів; консалтингові, навчальні, мотиваційні радіопрогра-
ми іноземних журналістів і тренерів. Дещо складніше було нала-
годжувати процес обміну радіопрограмами, зважаючи на основ-
ну функцію радіо – оперативність та на шляхи обміну продукцією,
які були доступними на той час – пошта, транспорт, телефон.
Однак актуальні передачі з регіонів, пізнавальні, навчальні, освіт-
ні авторські програми, консалтингові блоки, музичні бібліотеки
для оформлення ефіру та форматних фонотек – все це було запи-
тане станціями в різних областях України, оскільки сформувати
відразу ж добове мовлення для більшості зі станцій було пробле-
матичним.

Одним із таким ефірних проектів у 1995 році був «Інтерв’ю від
Інтерньюз», який можна вважати насправді першим об’єднавчим
ефірним проектом для комерційних радіостанцій, а також пер-
шим студентським радіопродуктом, що розміщувався в недер-
жавному радіоефірі України.

Особливістю цього радіопроекту було те, що він враховував
типи мовлення багатьох станцій, які загалом на той час були як
правило інформаційно-музичними, однак за форматами станції
відрізнялися – хтось працював з класичною рок-музикою, хтось
намагався шукати себе в андеграунді, комусь простіше було кру-
тити танцювальні композиції зі сфери поп-музики. Тому важливо
було знайти спільний контент, який би оптимально підходив під
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більшість розкручених форматів. Отже, основою проекту стала 3-
4-хвилинна програма в жанрі інтерв’ю на актуальні, злободенні й
просто цікаві, мотиваційні, консалтингові теми тижня, які були би
запитаними у різних регіонах України й головне – могли би
«вмонтовуватися» до ефіру будь-якої форматної радіостанції.
Програми планувалися як моноінтерв’ю з компетентними особа-
ми з соціальної сфери, економіки, медицини, громадського
життя, відомими діячами спорту, культури, мистецтва та іншими,
яке після незначного монтажу в 3-4-х хвилинах подавалося як
певна історія, «зіткана» з думок інтерв’юйованого, на ту чи іншу
важливу тему, тобто story з певною драматургією та емоційними
піками, зорієнтованими на максимальний слухацький інтерес.

Такий тип передач був позитивно сприйнятий керівництвом
станцій, бо  «Інтерв’ю від ММЦ-Інтерньюз» готувалися як окремі
блоки по 9-10 програм з оригінальними джинглами й щотижнево
надсилалися в регіони. Більшість радіостанцій на той час лише
намагалися створювати власні ньюзруми, інформаційно-аналітич-
ні служби й репортерські відділи, тому цей проект став хорошим
доповнення до місцевих новин, ді-джейських скетчів та авто-
рських програм. Станції використовували інтерв’ю відповідно до
форматів мовлення (деякі подавали кілька разів протягом доби у
різний час), об’єднували їх у окремі блоки, або ж використовува-
ли як ілюстративні сегменти власних інформаційних повідомлень.
Таким чином проект «Інтерв’ю від Інтерньюз», як зазначали керів-
ники станцій, був оптимальним способом часткового вирішення
інформаційно-аналітичного програмного забезпечення, яке вже
на той час зазначалося у мовних ліцензіях станцій. 

Варто зазначити, що інтерв’юерами проекту були студенти
Інституту журналістики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, які шукали цікавих особистостей для про-
грами, провадили з ними розмову й потім готували інтерв’ю до
ефіру, монтуючи їх за допомогою перших аудіоредакторів, які
почали встановлювати на комп’ютерах ММЦ-Інтерньюз. Певною
мірою це була перша комплексна спроба залучення студентів,
майбутніх фахівців радіомовлення, до комерційного радіоефіру,
яка, по-перше, відповідала новим навчальним планам в системі
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журналістської освіти в Україні, по-друге, була максимально
наближена до практики комерційного мовлення, де під час ство-
рення радіопродукту бралися до уваги такі чинники як цільова
аудиторія, рейтинг, конкуренція, прибуток.

ПІСЛЯМОВА

Діяльність перших комерційних радіостанцій в Україні протя-
гом 1992-1993 років зафіксувала тенденції до змін в українському
медіаландшафті: з початку 90-х років почали з’являтися перші
фінансово незалежні від монополії медіаорганізації, на меті яких
було… не завжди отримання прибутку. Хоча саме з поняття при-
бутку й варто розпочинати та завершувати будь-яку розмову про
сутність комерційного радіомовлення. Радіостанція тоді є успіш-
ною, коли функціонує як ділове підприємство й вигідно продає
свій ефір під рекламу, має прибуток й відгукується на запити своєї
аудиторії. Інакше це невиправдано витрачений творчий, техніч-
ний, фінансовий ресурс, інакше це не бізнес, а розвага чи хобі.
Тривалість «життя» таких радіостанцій в кращому разі – 5-7 років,
що й засвідчує доля першої десятки комерційних радіомовців
України, більша половина з яких була закрита ще до 2000 року. Та
досвід діяльності перших станцій, які спробували себе як неза-
лежні, недержавні мовці, є надзвичайно важливим. Сьогодні ми
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можемо окреслити алгоритм їхнього успіху, відстежити досягнен-
ня і прорахунки та оцінити внесок в історію комерційного радіо-
мовлення України. Багато керівників станцій змінили професію чи
країну, чимало журналістів-звукорежисерів-редакторів знайшли
себе в споріднених мистецтвах та медіа… По суті це була перша
хвиля сміливців, завдячуючи яким українське комерційне радіо-
мовлення відбулося.

Власне відлік українського недержавного радіомовлення варто
вести з травня 1992 року, коли у Миколаєві, поряд зі створенням
першої телевізійної компанії (ТК Тоніс), вийшла в ефір перша
недержавна комерційна станція Радіо-Радіус (згодом Радіо-СЕТ).
Десять радіостанцій, які загалом представляли сім обласних цент-
рів України, протягом 1992-1993 років були одними з перших, які
пробували визначитися з форматуванням ефіру, прагнули увійти в
радіоринок та стати діловими медіапідприємствами. Ці намаган-
ня були на той час радше декларативними: фактично не маючи
конкуренції з боку інших станцій, змагатися доводилося хіба що з
державними обласними радіокомпаніями. І в цьому змаганні
приватні мовці, як правило, вигравали, оскільки апробували нові
методи спілкування з аудиторією, використовували змістовний
контент, зрештою, були сміливішими й експериментували.
Водночас перші ефіри комерційних радіостанцій залишалися
далекими від стандартів прибуткового мовлення. Але саме ці
станції заклали основи майбутнього українського комерційного
радіо, дозволивши десяткам наступних станцій, які почали актив-
но виникати протягом 1994-1995 років, сформувати радіомовну
інфраструктуру України й конкурентне медіасередовище.

Законом України «Про телебачення і радіомовлення», який був
опублікований 1993 року, та статтею 11 «Структура національного
телебачення і радіомовлення України» було офіційно затвердже-
но дуальну систему радіомовлення в Україні, оскільки йшлося про
те, що «структуру національного телебачення і  радіомовлення
України складають державні і недержавні телерадіоорганізації».
Однак недержавні мовці на той час вже намагалися створити
власну систему, об’єднавшись в організацію, яка би захищала їхні
професійні та корпоративні інтереси й визначала шляхи співпраці
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радіокомпаній, які мовлять у різних регіонах країни. Таким чином
у 1994 році була створена Асоціація недержавних радіостанцій
України. Однак у статуті Асоціації у жодному пункті чи статті не
йшлося про форматну специфіку радіостанцій-засновників як при-
буткову, бо на той час ця характерна спеціалізація кожної зі стан-
цій не була достатньо актуальною. Асоціація регіональних (недер-
жавних) радіостанцій діяла трохи менше року, оскільки існував
ряд внутрішніх причин, що вплинув на поступове “охолодження”
інтересу її засновників та учасників щодо принципів співпраці в
умовах  конкуренції в регіонах та невідпрацьованого на той час
законодавчого поля діяльності комерційних медіа. Утім Асоціація
дала старт для реалізації спільних проектів та виробництва й
поширення програм комерційними станціями, утвердила
необхідність захисту професійних інтересів мовців, організації
навчання й підвищення кваліфікації співробітників радіостанцій,
налагодження контактів з радіомовними організаціями та об’єд-
наннями інших країн.
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ПРО АВТОРІВ

Олесь ГОЯН, 
професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри теле-

бачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Закінчив факультет журналістики Київського державного уні-
верситету імені Т.Г. Шевченка. Кандидатська дисертація
«Типологічна характеристика молодіжних радіопрограм
України», докторська дисертація «Комерційна радіожурналістика
в Україні: становлення, розвиток, перспектива». 

Працював редактором Головної редакції радіомовлення для
молоді Держтелерадіо України (радіостанція «Молода гвардія»),
координатором радіопроектів громадської організації Інтерньюз-
Україна. Автор підручників і посібників, наукових статей і публіка-
цій, присвячених теорії радіожурналістики й розвитку недержав-
ного радіомовлення в Україні. Навчальні курси: «Телерадіожур-
налістика», «Ведучий радіопрограм», «Журналістський фах»,
спецкурс «Радіоменеджмент», має творчу майстерню.
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ПРО АВТОРІВ

ВІта ГОЯН,
доцентка, докторка наук із соціальних комунікацій, завідувач-

ка кафедри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Випускниця кафедри телебачення і радіомовлення факультету
журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Кандидатська дисертація «Інформа-ційна телевізійна програма:
типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста»,
докторська дисертація «Телебачення як вид журналістської твор-
чості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації». 

Працювала кореспондентом, редактором, ведучою програм
Українського телебачення. Автор наукових, навчально-методич-
них праць, присвячених телебаченню як явищу екранної культу-
ри, мистецтва, комунікації, виду аудіовізуальної творчості.
Викладає дисципліни спеціалізації, веде творчу майстерню, нау-
ковий гурток «Телерадіоклуб». Член Національної спілки журна-
лістів України.
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