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У статті розглядається відеострим як складова візуального наповнення українських радіос-
танцій. Визначається специфіка використовуваних відеостримів, тенденції розвитку. З’ясовано, 
що в цілому українські радіостанції орієнтуються на загальносвітову тенденцію, яка полягає в 
посиленні візуальної складової, тож намагаються використовувати нову форму комунікації. 
Хоча цей процес іде не надто активно. Відеотрансляції програм у режимі реального часу мають 
неоднорідні форми, вони представлені різними типологічними групами. Це залежить здебільшого 
від формату, фінансових можливостей та потреб радіостанцій. Найбільш складний технологіч-
ний процес спостерігаємо на радіостанціях некомерційного спрямування. 

Ключові слова: стрим, радіо, візуалізація, відеотрансляція, потокове відео, онлайн-трансля-
ція.

Videostream in the system of Visual communication of radio 
stations
The article considers the video stream as a component of the visual content of Ukrainian radio stations. 

It is determined the specifics of the used video streams and development tendencies. It was studied out 
that in general, Ukrainian radio stations are focused on the global trend, which is to strengthen the visual 
component, so they try to use a new form of communication. Although this process is not very active. Real-
time video broadcasts have heterogeneous forms; they are represented by different typological groups. 
It depends largely on the size, financial capacity and the needs of radio stations. The most complex 
technological process is observed on non-commercial radio stations.

Key words: stream, radio, visualization, video radio, video broadcast, streaming video, online 
broadcast.

вступ. Однією з основних тенденцій розвитку сучасного медіапростору є посилен-
ня візуальної складової. Візуалізація, що стала трендом усієї медійної сфери, не 

оминула й радіо. Це, зокрема, стосується такого нового формату радіомовлення, як 
відеострими. Саме вони дають можливість не лише слухати, а й спостерігати за ро-
бою ведучих у студії. Стримінг дозволив зблизити радіо й телебачення, розірвати 
відстань між радіослухачем і радіоведучим.

Відеострими як складову візуальної репрезентації радіостанцій в тих чи інших 
аспектах розглядають В. Бабак [1], Т. Гиріна [3], І. Литвиненко [7], Ю. Любченко 
[8], М. Нагорняк [11], А. Сімашова [14]. Однак ці розвідки не дають повного уявлен-
ня про те, яке ж місце посідає відеостримінг в ефірах українських радіостанцій, про 
тенденції його розвитку, типологічні характеристики.

Трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері сучасного українського ра-
діомовлення, виникнення та поширення нових форматів радіомовлення, зокрема 
стрим-трансляцій радіоефіру, потребують осмислення. У цьому й полягає актуаль-
ність нашого дослідження. 
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Об’єкт – відеострими як нова форма репрезентації контенту на радіо.
Предмет – тенденції розвитку та різновиди стрим-трансляцій програм на радіо.
Мета статті – дослідити тенденції розвитку, особливості використання та різ-

новиди стрим-трансляцій українськими радіостанціями.
Методи дослідження. Під час дослідження були використані такі методи: метод 

аналізу наукової літератури – для визначення рівня теоретичного опрацювання по-
рушеної проблеми; типологічного аналізу – для визначення різновидів відеостримів, 
які використовують радіостанції для презентації програмного контенту; методи спо-
стереження та систематизації – для з’ясування особливостей розвитку відеостримін-
гових технологій в ефірах українських радіостанцій. Головний акцент у розвідці був 
зроблений на тенденціях розвитку та використання відеостримінгових технологій 
сучасними аудіомедіа. Такий принцип дослідження дозволив чітко виділити ті осно-
вні характеристики відеостримінгових технологій, які використовують українські 
радіостанції для трансляції програмного контенту в режимі реального часу. 

результати й обговорення. Відеострим, незважаючи на достатнє вивчення, і досі 
не отримав однозначного тлумачення. Основна перепона у визначенні цього поняття 
полягає в його мультифункціональності: «Стрим – це універсальний спосіб передачі 
інформації наживо, популярний серед відеоблогерів, оглядачів, ігрових стримерів та 
деяких ЗМІ, бо дає можливість подавати інформацію в режимі реального часу» [2]. 

У медійних колах під стримом розуміють форму подання інформаційно-оглядо-
вих матеріалів, це так звані новинні стрими. У такому аспекті відеострими розгля-
дають Р. Кікерчук [5], А. Полісученко [12]. Так, наприклад, Р. Кікерчук говорить 
про стрим як модифікацію класичного прямого репортажу й телевізійного комента-
ря. Науковець вважає, що «це синтетичний жанр, який належить до інформаційної 
журналістики, бо головна його мета – повідомити про подію» [5]. 

Активно використовуються стрими й у відеоблогінгу. «Такий вид соціальних ме-
діа, як відеоблог, який раніше являв собою сукупність відеозаписів, що виклада-
ються в хронологічному порядку на сторінці, доповнився різновидом відеоблогу в 
прямому ефірі – стримінговим блогом» [4]. Здебільшого це так звані гейміфіковані 
лайфстрими. 

Як жанр ігрової кіберспортивної сфери, чи гейм-журналістики, стрим розгляда-
ють М. Мірошник [9; 10] та А. Селютін [13]. «Висвітлення комп’ютерних ігор ста-
ло масовим продуктом стримерів, оскільки технологічна сфера створення стримів 
збігається зі сферою функціонування знань про комп’ютерні ігрові технології», 
– зазначає М. Мірошник [9]. Однак зауважує, що основою ігрового стриму є саме 
класичний прямий репортаж. Свою думку обґрунтовує тим, що «сучасні формати й 
типи інформації, їх індивідуальні характеристики базуються на традиційних жан-
рах і способах подання контенту» [10].

Врешті, останній формат, в якому представлений відеостримінг, – це онлайн-
трансляції програмного контенту радіо та телевізійних медіа на різноманітних 
інтернет-платформах. Зазначимо, що такому формату стримінгу на сьогодні при-
ділено чи не найменше уваги медіадослідників. Проте саме він останнім часом все 
більше й більше набирає обертів у телевізійному й радіомовленні. Розглядаючи цей 
процес у контексті розвитку радіо, І. Литвиненко так пояснює його виникнення: 
«Технологічний прогрес, гостра конкуренція з телебаченням, звичка населення до 
відеопрограм, а також прагнення залучити молодшу аудиторію – усі ці перераховані 
чинники мотивують радіожурналістів освоювати новий вид контенту» [7].

І якщо для телебачення такий формат є іманентним за природою, то для радіо 
– новою конвергентною формою. Причому дехто з медіадослідників говорить про 
виникнення нового медійного утворення – так званого «відеорадіо»: «Відеорадіо» 
– яскравий приклад конвергенції радіо, телебачення та Інтернету, коли програма, 
що виходить в ефір на радіостанції, одночасно записується на відео і викладається в 
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мережу» [6]. Хоча говорити про те, що це окремий медійний ресурс, на нашу думку, 
недоцільно. Цю ж позицію відстоює й І. Литвиненко: «Важливо розуміти, що медіа-
менеджери, впроваджуючи на своїх електронних ресурсах відеотрансляції, не праг-
нуть перетворити радіо в телебачення або максимально зблизити ці два ЗМІ. І якщо 
радіожурналісти продовжують удосконалювати візуальний контент, то тільки для 
того, щоб запропонувати своїм користувачам якісний і сучасний мультимедійний 
продукт» [7].

На сьогодні в Україні відеотрансляцію ефіру здійснює незначна кількість радіо-
організацій. Із проаналізованих загальноукраїнських радіостанцій вищезазначений 
формат було зафіксовано на сімнадцяти, проте реально з них стримінг ефірів здій-
снює п’ятнадцять.

Онлайн-трансляції на радіо мають різні типологічні характеристики. Типології 
відеостримінгових трансляцій присвячено працю І. Литвиненко. Науковець виді-
ляє стрими за технологією передачі контенту, типом контенту, що передається, та 
способом його розповсюдження [7]. Так, наприклад, за технологією передачі І. Лит-
виненко пропонує виділяти безперервні та вибіркові стрими, за типом контенту – 
ефірні та позаефірні, за способом розповсюдженням контенту – стрими, розміщені 
на офіційному сайті та сторонньому ресурсі.

Огляд стримів на радіостанціях засвідчив, що найбільш використовуваними є 
безперервні онлайн-трансляції. Причому спостерігаємо достатньо цікаву тенден-
цію: здебільшого вибіркові онлайн-трансляції використовують некомерційні інфор-
маційно-аналітичні радіостанції, безперервний же тип в основному репрезентова-
ний на музично-інформаційних радіостанціях. Постійно працюють веб-камери на 
таких радіостанціях, як «Радіо П’ятниця», «Джем FM», «Кiss FM», «Перець FM», 
«Авторадіо», «Retrо FM», «Голос Надії», «Еммануїл». Вибірково транслюють у фор-
маті стриму контент такі розмовні радіостанції, як «UA: Українське радіо», «Радіо 
Свобода», «Емігрантське радіо», «Київ FM». Цікавий формат, на нашу думку, про-
понує радостанція «Люкс FM». Її стрим-ефір можна визначити як дуальний – «без-
перервно-вибірковий». Веб-камера на радіостанції працює постійно, проте в той час, 
як звучать музичні композиції, на екрані глядачі можуть побачити не статичне ві-
део радіостудії, а найрізноманітніші відеокомпозиції, які перекривають статичну 
картинку й урізноманітнюють онлайн-трансляцію. Щоправда, як свідчать відгуки в 
чаті радіостанції, не всім реципієнтам такий технологічний процес до вподоби. 

Неоднозначну ситуацію спостерігаємо й відносно стримів, що класифікуються 
за способом розповсюдженням контенту. Зазначимо, що кількість радіостанцій, які 
розміщують онлайн-трансляції передач на офіційних сайтах та на сторонніх ресур-
сах, приблизно однакова.

Веб-картинки зі студій представлено на сайтах радіостанцій «Радіо П’ятниця», 
«Джем ФМ», «NRJ», «Перець FM», «Авторадіо», «Ретро FM», «Люкс FM». Причо-
му помічаємо доволі цікаву тенденцію: власні сайти для трансляції використовують 
здебільшого радіостанції музично-інформаційного спрямування.

Для розміщення стримів радіостанції достатньо активно використовують і сторо-
ні ресурси. Як зазначає Л. Круглова, «професійні медіа зрозуміли, що їм потрібно 
йти туди, де перебуває їхня аудиторія, – на YouTube, Facebook або Twitter» [6].

Основною платформою, де радіостанції розміщують онлайн-трансляції ефіру, 
на сьогодні є відеохостинг YouTube. Саме там представлені стрими передач «UA: 
Українське радіо», «Радіо Свобода», «Київ FM», «Громадське радіо», «Голос Надії», 
«Еммануїл». І знову ми можемо простежити певну тенденцію: соціальні мережі для 
онлайн-трансляцій ефірного контенту використовують радіостанції інформаційно-
аналітичного спрямування. 

Найменше радіостанції для відеостимінгу використовують соціальну мережу 
Facebook. Із проаналізованих нами відеострим-трансляції на цій платформі здій-



– 79 –

снює лише «Емігрантське радіо». Окрім того, для онлайн-трансляцій передач ця ра-
діостанція використовує й відеохостинг YouTube. 

Варто зазначити, що, окрім вищезазначених різновидів відеостримів, про які 
говорить І. Литвиненко, за способом розповсюдження контенту варто виділити й 
третій тип – відеострими, що розміщені на різних платформах. Такий різновид ре-
презентований «Радіо НВ». Радіостанція відеостримить передачі на сайті та на плат-
формі YouTube.

Що стосується ефірних та позаефірних онлайн-трансляцій, то останній різновид, за 
нашими спостереженнями, не представлений в ефірі радіостанцій. На жаль, в Україні 
мало радіоорганізацій, які проводять заходи за межами радіостудії. Це, наприклад, 
«Радіо Свобода», яка транслює в межах окремих передач актуальні події – мітинги, 
акції протестів, демонстрації тощо. Або ж «Русское Радио Україна» – одним із щоріч-
них заходів, які проводить і транслює радіостанція, є «Великий Весняний концерт».

Варто зазначити й те, що ще донедавна онлайн-трансляції радіостанції викорис-
товували більш активно. Так, В. Бабак, досліджуючи онлайн-трансляції на «UA: 
Українське радіо», зазначає, що ця радіостанція є однією із провідних в аспекті 
впровадження сучасних технологій [1]. Основним ресурсом, де використовувалися 
стрими, були, наприклад, сайт Суспільного мовлення, а також платформи Facebook, 
YouTube. Причому пріоритетною площадкою науковець називає Facebook. Ціка-
во, що наразі онлайн-трансляції радіостанції представлені лише на відеохостингу 
YouTube. Окрім того, деякі радіостанції, на сайтах яких представлена функція веб-
перегляду, наразі не здійснюють стрим-ефірів. Це, наприклад, стосується радіо «Ар-
мія FM», «DJFM».

Однією із позитивних характеристик відеостримінгу на радіо є, цілком зрозумі-
ло, можливість бачити роботу ведучого, що до певного часу було цілком неможливо. 
Однак така технологія має низку й інших не менш суттєвих переваг. Це, наприклад, 
інтерактивність – участь у чат-спілкуванні. Більшість радіостанцій надають своїм 
глядачам таку можливість. Це наприклад, «Джем FM», «Ретро FM», «Люкс FM», 
«Голос Надії», «Емігрантське радіо», «Радіо Свобода», «Радіо НВ», «UA: Україн-
ське радіо». Не працюють у режимі реального спілкування радіо «П’ятниця», «Kiss 
FM», «Перець FM», «NRJ», «Kyiv FM». Частково інтерактивними є онлайн-тран-
сляції «Громадського радіо» та «Світлого радіо «Еммануїл» (під час трансляції дея-
ких передач відключена функція чат-спілкування).

Неоднорідним є й технічні характеристики відеостримів. Переважна більшість 
радіостанцій використовує стандартний, найпростіший у технічному плані варіант 
онлайн-трансляції, який полягає у використанні однієї веб-камери. Варто зазначи-
ти, що це стосується передусім радіостанцій музично-інформаційного спрямуван-
ня – «П’ятниця», «Kiss FM», «Перець FM», «Ретро FM». Такий же технологічний 
принцип роботи спостерігаємо й на нішевій розмовній радіостанції «Голос Надії». 
Дещо удосконалений процес відеотрансляції представлений на радіо «NRJ», «Джем 
FM», «Ретро FM», «Люкс FM». Так, наприклад, у студії «Джем FM» встановлено дві 
веб-камери, які перемикаються з періодичністю у 20 секунд. Майже аналогічно на-
лагоджено процес онлайн-трансляції на «Ретро FM» – це дві камери, які змінюють 
ракурси кожні 18 секунд. Три відеокамери розміщено на радіо «NRJ». І ось на цій 
радіостанції спостерігаємо динамізацію відеоряду – картинки змінюються з періо-
дичністю 7 секунд. Також три веб-камери працюють на «Люкс FM». Варто зазна-
чити, що вони змінюються з різною динамікою: під час роботи ведучих в ефірі рух 
прискорюється, під час же звучання музичних композицій спостерігаємо статичну 
картинку. Як зазначалося вище, використовує радіостанція різні відеодобірки, що 
перекривають статичну роботу веб-камер. 

Що стосується радостанцій інформаційно-аналітичного формату, то вони нама-
гаються відійти від статичності відеотрансляції, урізноманітнити технологічні під-
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ходи. У їхній роботі простежуємо поглиблення процесів конвергенції. Зрозуміло, 
що цей процес є неоднорідним. Так, наприклад, «Емігрантське радіо» використо-
вує для онлайн-трансляції здебільшого одну камеру. Проте часто в програмах спо-
стерігаємо онлайн-ввімкнення гостей. Кілька камер використовують «Радіо НВ», 
«UA: Українське радіо», «Kyiv FM», «Громадське радіо». При цьому, наприклад, 
на «Радіо НВ» часто на екран виводиться дві картинки зі студії. Особливістю ефіру 
«UA: Українське радіо» є титрування гостей. Радіостанція активно послуговується 
телефонними інтерв’ю, онлайн-ввімкненнями гостей. При цьому глядачі на екрані 
спостерігають дві картинки – ведучого в студії та фото інтерв’юйованого/онлайн-
відеоряд. Намагається урізноманітнити онлайн-ефір і «Kyiv FM». Це титрування 
передачі, використання відео, яке стосується теми передачі, тощо. «Громадське 
радіо» також активно послуговується онлайн-ввімкненнями, титрами, перекриває 
аудіоряд динамічною графікою тощо. Найскладнішим є відеострім-трансляції пере-
дач на «Радіо Свобода». Характерною ознакою цього процесу є окремі журналістські 
матеріали, що виходять у складі програм. Отже, виведення на екран двох картинок 
(відео зі студії і гостя, двох картинок зі студії тощо), титрування, використання до-
поміжного відео, заставок, заздалегідь підготовлених журналістських матеріалів 
тощо – це вже складний технологічний процес, який характерний для телебачення.

висновки та перспективи. Процес візуалізації, що торкнувся усіх різновидів 
електронних медіа, не оминув і радіо. Аудіальна складова, яка відрізняла радіо від 
інших типів ЗМІ, на сьогодні вже не є основною його характеристикою. Радіо, як й 
інші медіа, активно проходить етап крос-медійної конвергенції.

Одне з провідних місць у цьому процесі відіграє така технологічна форма, як ві-
деострими прямих ефірів.

На жаль, відеострим-трансляції програмного контенту ще не отримали значного 
поширення на українських радіостанціях. Радіостанції лише роблять перші кроки 
в опануванні вищезазначеної технології, обирають ті різновиди, які підходять під 
їхній формат мовлення, фінансові можливості тощо.

Однією з особливостей розвитку вищезазначеного різновиду продукування кон-
тенту є те, що розмовні радіостанції використовують здебільшого вибіркові трансля-
ції (це стосується радіостанцій інформаційно-аналітичного спрямування), натомість 
музично-інформаційні – безперервні. 

Для онлайн-стримів ефірів радіостанції використовують різні ресурси – власні 
сайти, а також соціальні мережі. Причому простежуємо доволі цікаву тенденцію: 
власні сайти здебільшого обирають радіостанції музично-інформаційного спряму-
вання, соціальні ж мережі опановують інформаційно-аналітичні радіостанції. Що 
стосується соціальних медіа, то стрим-трансляцій програм радіостанції найактивні-
ше використовують відеохостинг YouTube, дуже рідко – Facebook. Майже не пред-
ставлено ті радіостанції, які намагаються охопити якомога більше платформ для 
онлайн-трансляцій ефірного контенту.

Однією із позитивних тенденцій онлайн-трансляцій передач вважаємо надан-
ня можливості реципієнтам спілкуватися в чатах. Цю особливість простежуємо на 
більшості онлайн-платформ оглянутих нами медіа.

Технічні характеристики відео стрим-трансляцій є неоднорідними. Здебільшого 
радіостанції використовують найпростіший варіант онлайн-трансляції, для якого 
характерне використання однієї веб-камери. Це стосується насамперед музично-
інформаційних радіостанцій. Хоча останнім часом радіостанції вищезазначеного 
типу намагаються динамізувати відеоряд, тож використовують для транслювання 
ефіру дві-три камери тощо. Більш досконалий технологічний процес представлений 
на радіостанціях інформаційно-аналітичного типу мовлення. У їхній роботі спосте-
рігаємо намагання працювати за принципами конвергентних медіа, використання 
складних систем.
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Українські радіостанції намагаються слідувати загальносвітовим трендам. Не-
ухильна потреба привабити якомога більше реципієнтів спонукає їх до трансфор-
мації. Відтак вони пропонують реципієнтам не тільки слухати ефіри, а й дивитися 
та спілкуватися в режимі реального часу. Технологічно цей процес радіостанції ви-
будовують по-різному, що залежить в основному від їхнього формату, фінансових 
можливостей. Надалі цей процес буде поглиблюватися, змінюватимуться й техно-
логічні аспекти представлення ефіру. Тож дослідження цього питання ще довгий 
час буде нагальним. У найближчій перспективі – дослідження аудиторних потреб у 
зазначеному вище медіаформаті. 
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Introduction. One of the main trends in the development of modern media space is the 
strengthening of the visual component. Visualization, which has become a trend in the entire 
media sphere, has not escaped the radio. This is particularly true of the new broadcasting for-
mat as videostream. This technological way of presenting information allowed to look behind 
the scenes of the radio, to make it more modern, attractive to the recipient. The latest tech-
nological processes, including radio streaming, need to be understood. This is the relevance 
of our study. 

The aim is to study the development trends, varieties and features of stream broadcasts 
on Ukrainian radio stations.

Methodology. It is based on a systematic approach, which allowed identifying trends re-
lated to the peculiarities of the development of video streaming broadcasts by Ukrainian ra-
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dio stations. At different stages of the research it is used such methods as analysis of scien-
tific literature, typological analysis, methods of observation, systematization of data.

Results. The analysis of video streaming technologies used by Ukrainian radio stations 
allowed us to outline certain trends in this area. Today videostreams program content have 
not yet received a substantial distribution to radio stations. Using different types of vid-
eostreams, the choice of technology depends on the formats of radio stations, as well as the 
needs of the media and their financial capabilities.

One of the most notable trends is that broadcast non-commercial radio stations use mostly 
selective broadcasts, while commercial music information stations use non-stop broadcasts. 
Radio stations place video streaming broadcasts of programs both on their own sites and on 
third-party network resources. And here, too, trace an interesting trend: their own sites 
for this purpose usually use commercial radio music and entertainment oriented, social 
networking - non-profit information and analysis station. Among social networks, YouTube 
video hosting is the most popular for video streaming, and Facebook is the least popular. 
Videostreams of software content also differ in technical characteristics. Mostly radio stations 
use the simplest version of broadcasts, which is to use a single webcam. Recently, however, 
there are more and more radio stations that pay attention to the video dynamism, so they use 
two or three cameras to streamvideo. The most complex technological process is observed on 
non-commercial radio stations. The broadcasts of their radio programs increasingly resemble 
television programs in terms of technological characteristics. 

Conclusions. The disturbed problem is the first step in the studying of the visual con-
tent of Ukrainian radio stations, using of convergent technologies by them. Promising study 
finds out the audience needs of videostream radio broadcasts.

Key words: stream, radio, visualization, video radio, video broadcast, streaming video, 
online broadcast.
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