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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Наразі українська культура перебуває у важкому 

становищі, хоча, як і культура інших європейських держав, має безліч 

вікових традицій. Така ситуація (недостатнє фінансування культурної сфери, 

зміна культурно-ціннісних орієнтирів, нестабільна економічна та політична 

ситуація тощо) не дає можливості українській культурі розвиватися 

динамічними темпами, створити своєрідний запас міцності та потужний 

фінансовий простір для свого розвитку. Існуючі проблеми загрожують 

втратою цілісності української культури на нинішньому етапі її розвитку. 

Із здобуттям незалежності України питання загального розвитку 

культури набуло актуальності у багатьох сферах і одна з них, де вона 

знайшла своє відображення, — медіагалузь. Саме в цей період виникла 

гостра потреба у якісно нових періодичних виданнях, які б різнобічно 

висвітлювали та сприяли розвитку української культури. 

Вітчизняна культура — це важливий елемент розвитку нації. Адже від 

того, як людина вихована, які цінності сповідує, який рівень культури має, 

залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє нації і держави. 

Сучасні періодичні культурні видання втілюють великий спектр 

результатів видавничої діяльності, надаючи можливість читачеві зробити 

власний вибір, керуючись безпосередньо своїми смаками й уподобаннями, та 

збагатити рівень індивідуальної культури. 

Розвиток суспільства тісно пов’язаний із його інформованістю, зокрема 

щодо культурних надбань минулого і сучасності, а невід’ємною складовою 

сьогодення виступає аналітичне осмислення культурного життя людства. 

Тому країна потребує створення достатньої кількості інформаційних видань, 

які були б присвячені аналізу особливостей національної культури. 

Нині у нас не існує методики, яка була б універсальною для аналізу 

сучасної періодики та окремих її різновидів на основі чітких критеріїв, що в 
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свою чергу впливали б на вивчення преси і визначення типологічної природи 

видань. Це стосується й українських періодичних видань про культуру і 

мистецтво.  

Крім того, відсутній також й аналіз тематичної бази культурологічних 

видань. Звичайно, є дослідження, які вивчали періодичний ринок загалом, 

але не виділяли окрему групу періодики про культуру. Культурологічний 

сегмент ринку є досить специфічним, тому можна зробити висновки, що 

галузь науки у сфері культури потребує як теоретичної, так і практичної 

розвідки. 

У зв’язку з тим, що ЗМІ можуть сприяти духовному збагаченню 

суспільства, актуальним є аналіз газетних публікацій із проблематики у сфері 

культури. Адже саме аналіз рубрик культури окремих впливових 

періодичних видань допоможе виявити те, що цікавить аудиторію у цій 

галузі. Розгляд питань культурної проблематики за певний період покаже, які 

проблеми цієї сфері вирішуються, а які не зрушили з мертвої точки. 

Для порівняння української культурологічної проблематики з 

проблематикою у галузі культури розвинених країн було зроблено огляд 

розділу «Культура» таких зарубіжних видань, як: «The New York Times» 

(США), «The Guardian» (Велика Британія) та «The Local» (Німеччина). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація здійснена в межах наукових тем Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Системи 

масової комунікації та світовий інформаційний простір» (НДР № 01 БФ 045-

01), «Дослідження у галузі українського журналістикознавства: методологія, 

термінологія і стандарти» (НДР № 06 БФ 045-01) та продовжена в межах 

науково-дослідної теми «Український медійний контент у соціальному 

вимірі» (НДР № 11 БФ 045-01). Тема роботи безпосередньо пов’язана із 

науковою проблематикою кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
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Мета і завдання дослідження полягають у вивченні та систематизації 

представлення культурно-мистецької проблематики в провідних якісних 

виданнях України та світу; виявленні факторів, що впливають на створення 

відповідного контенту в цих виданнях. 

Поставлена мета зумовила необхідність виконання наступних завдань: 

 – виділити основні поняття «культури»; 

 – визначити вплив ЗМІ на культурні явища; 

 – визначити загальні тенденції висвітлення культурологічної 

проблематики на сторінках газет «The New York Times» (США), «The 

Guardian» (Велика Британія), «The Local» (Німеччина), «День» та «Дзеркало 

тижня»; 

 – здійснити порівняльний аналіз культурно-мистецького контенту, 

тенденцій його представлення в українських та зарубіжних виданнях; 

 – виявити тенденції розвитку сучасної української культури шляхом 

моніторингу цієї проблематики на сторінках газет «День» та «Дзеркало 

тижня»; 

 – визначити перспективи розвитку контенту української культурно-

мистецької проблематики; 

 – надати пропозиції щодо покращення висвітлення питань культури,  

наприклад, форми подачі матеріалу, шляхів удосконалення тощо. 

Об’єктом дослідження є контент газет «The New York Times» (США), 

«The Guardian» (Велика Британія), «The Local» (Німеччина), «День» та 

«Дзеркло тижня». 

Предметом дослідження виступає культурно-мистецька 

проблематика, її особливості, форми представлення на сторінках провідних 

якісних газет України та світу, перспективи розвитку. 

Хронологічні межі дослідження визначаються періодом з 2011 по 2015 

рік. Ми взяли сучасний етап розвитку мас-медіа, найбільш доцільно це 

зробити за останні п’ять років. 



 

6 
 

Методи дослідження. Для здійснення більш глибокого та 

багатогранного дослідження нами були задіяні наступні наукові методи: 

описовий метод, контент-аналіз, фактологічний аналіз, синтез, індукція, 

дедукція та метод порівняння. 

Описовий метод дав можливість окреслити наявний культурологічний 

контент засобів масової комунікації, а також осягнути значний пласт 

здобутої нами інформації. Завдяки зазначеному методу ми змогли чітко 

зафіксувати усі прерогативи, притаманні не лише науковим розвідкам тих 

дослідників, які висвітлювали дотичні до нашої теми моменти, а й різнобічно 

продемонструвати специфіку вітчизняних засобів масової інформації та їх 

вплив на культуру в цілому у різних її проявах. 

Метод контент-аналізу дозволив найбільш адекватно відобразити 

специфічні риси предмету дослідження. У ході залучення цього методу було 

виявлено, який саме контент культурологічного характеру зустрічається на 

сторінках вибраних нами видань, зроблено його систематизацію, окреслено 

найбільш притаманні риси висвітлення цієї тематики. 

З метою виявлення особливостей розділів про культуру в українських 

та зарубіжних друкованих засобах масової інформації було використано 

метод фактологічного аналізу. 

До того ж під час використання складових методу фактологічного 

аналізу, нами було задіяно зокрема один із його різновидів: періодизацію. 

Вдаючись до прерогатив цього виду аналізу даних ми з’ясували і те, яка ж 

ситуація склалася у сфері наукового пізнання зазначеної теми, які наукові 

доробки виявляються більш різнобічними та ґрунтовними, наскільки повно 

вони відображають картину, притаманну сучасним засобам масової 

інформації, що висвітлюють проблеми культури. 

Метод синтезу досить тісно взаємопов’язаний із попереднім методом 

та постає у переважній залежності від нього, тому власне він став у нагоді під 

час систематизації отриманих шляхом аналізу даних. 
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Використовуючи метод синтезу, перед нами відкрилась можливість 

об’єднати в єдине ціле ті частини досліджуваного питання, які були піддані 

розлогому поділу і розгляду. З огляду на це, нами було узагальнено значний 

масив інформації та виокремлено провідні механізми функціонування 

культурологічної проблематики й вплив на неї засобів масової інформації. 

Унаслідок активної фіксації значної кількості різноманітних даних 

метод індукції безпосередньо надав можливість зробити із конкретних 

теоретичних відомостей чималий спектр власних умовиводів та узагальнень. 

За допомогою методу дедукції ми змогли окреслити специфіку 

висвітлення проблем культури як сучасними українськими, так і 

зарубіжними виданнями, на основі отриманих результатів зробити висновки, 

що стосуються практичної частини. Тобто надати певні зауваження, які б 

допомогли покращити висвітлення культурологічного контенту. 

Метод порівняння дозволив нам порівняти висвітлення культурно-

мистецьких питань українськими та зарубіжними виданнями, виокремити 

спільне та відмінне між ними, виділити характерні риси висвітлення проблем 

культури, які притаманні кожному з видань, та зробити висновки стосовно 

того, чого не вистачає українським ЗМІ у цьому питанні, шляхом 

запозичення деяких продуктивних методів, які використовуються у західних. 

Теоретичною базою наукової роботи стали праці Е. Саїда,                  

Е. Томпсона, М. Шкандрія. Для прочитання культурологічних текстів 

українських та закордонних мас-медій, використовуємо термінологію           

Р. Барта, У. Еко, Р. Якобсона. У Росії та Україні цією проблематикою 

займалися такі вчені, як: Н. Безменова, В. Волошинов, Е. Макарян,                

В. Межуєв, П. Сорокін, В. Сіматова, А. Коваленко, В. Міхалкович, 

Н. Хомський, К. Разлогов, В. Перевало, А. Сагратян, А. Матвійчук,               

Д. Ліхачев, Ю. Воронцов, Б. Балаш, М. Бахтін, В. Біблер, Н. Кірілова,            

А. Фролов, В. Звегинцев, Б. Параханський, Г. Почепцов, С. Разворотнева,   

М. Риклін, Ю. Рождественський, В. Ученова, О. Павлова, В. Бондаренко,      

Г. Вартанов, Є. Гершуні, М. Кравчинский, Ю. Чекан, І. Орлова,                    
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Ю. Саульський, К. Стеценко та інші. Але ніхто ще не досліджував 

культурологічний контент медіа України як окремий сегмент ринку серед 

сучасного простору засобів масової інформації. 

Значний внесок у вивчення дотичних проблем зробили такі закордонні 

вчені: Е. Тофлер, А. Кербер, К. Клакхон, Г. Кнабе, У. Еко, С. Хантінгтон,     

П. Бергер, В. Беньямін, О. Жирар, Г. де Ман, Е. Едвард, Т. Адорно,               

О. Шпенглер, А. Моль, Д. Белл, М. Макклюен, Г. Ганс, Е. Фромм,                 

М. Хоркхаймер, Г. Шиллер, В. Вільчек, Ж. Бодріяр, Р. Барт, С. Жижек. 

Джерельна база роботи. Тематика дослідження визначила вибір таких 

джерел, як: наукові праці та дослідження відомих українських і закордонних 

вчених із різних галузей науки, а саме: соціальних комунікацій, соціології, 

журналістики, лінґвістики, культурології, комунікативної філософії, 

політології, психології, літературознавства; результати соціологічних 

досліджень; широкий спектр української та зарубіжної літератури, де 

підсумовувалося вивчення культурологічних видань та культури загалом; 

розділи про культуру як вітчизняних, так і зарубіжних ЗМІ. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження визначається 

об’єктом і предметом дослідження й полягає в тому, що в роботі вперше: 

– узагальнено наукові надбання закордонних та українських 

дослідників щодо впливу ЗМІ на сучасну культуру і навпаки; 

–  визначено соціально-історичні засади розвитку поняття «культура»; 

– запропоновано узагальнену дефініцію поняття «культура»;  

– виявлено нерелевантні аспекти висвітлення питань культури на 

сторінках провідних вітчизняних газет;  

– здійснено порівняльний аналіз культурно-мистецького контенту, 

тенденцій його представлення в українських та зарубіжних ЗМІ; 

– вивчено використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

програмного забезпечення для оприлюднення культурного 

контенту; 
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– досліджено й проаналізовано вплив економічної, юридичної, 

політичної та релігійної наук на культурні питання, їхню 

дотичність та взаємодію між собою на шпальтах вітчизняних і 

зарубіжних ЗМІ. 

Було також удосконалено поняття «культура», зокрема, базуючись на 

його впливі на засоби масової інформації та методи висвітлення подачі 

матеріалу про культуру на сторінках вітчизняних газет, шляхом зіставлення 

їх із зарубіжними виданнями. 

Набули подальшого розвитку: теоретичний аналіз та практичне 

дослідження впливу ЗМІ на культурні явища; наукове осмислення 

висвітлення культурно-мистецьких питань на сторінках вітчизняних ЗМІ. 

Практичне значення одержаних результатів. Зібрана, узагальнена й 

систематизована в ході дослідження інформація дозволяє розширити та 

уточнити наукові уявлення про становлення, функціонування і розвиток 

культурологічних видань як одного із засобів масової інформації. 

Запропонована нами робота певною мірою заповнює прогалину в осмисленні 

культурно-просвітницької функції видань про культуру. Висновки та 

рекомендації, зроблені в роботі, можуть бути використані для організації 

більш досконалої моделі просвітницьких культурологічних журналів, а також 

в практичній діяльності журналістів, які займаються культурно-

просвітницькою тематикою. Відомості, що містяться в дисертації, можуть 

бути використані при проведенні семінарів і практичних занять в 

університетах, що займаються підготовкою та перепідготовкою журналістів, 

стати базою для спецкурсів, курсових та дипломних робіт студентів. 

Апробація отриманих результатів. Результати дослідження 

обговорювалися на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Медіаосвіта — пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, 

досягнення і перспективи» (Київ, 23 – 25 жовтня 2013 р.), Міжнародній 

науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність» (Київ, 13 

жовтня – 1 листопада 2013 р.) та на Вcеросійській науково-практичній 
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конференції «Прошлое – настоящее – будущее Санкт-Петербургского 

государственного университета кино и телевидения» (Санкт-Петербург, 29–

30 жовтня 2013 р.). 

За результатами дослідження було опубліковано 9 наукових праць, з 

них дві у співавторстві, решта робіт є особистим доробком автора. 7 статей 

були надруковані у фахових виданнях, 2 — у нефахових. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 183 сторінки. Список використаних джерел містит 230 

найменувань, 73 з яких — іноземні джерела. 
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РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 

 

Вивчення культурно-мистецької проблематики пов’язане із сучасними 

засобами масової інформації. Адже із появою нових технологій можливості 

просвіти культури змінюється, як і саме ставлення до неї. За останні декілька 

десятків років питанням трансформації культури займалися багато науковців. 

А саме виникненням масової культури та те, як вона впливає на культурно-

мистецькі цінності. Адже масова культура увібрала в себе великий спектр 

різноманітних напрямів та жанрів. Нині відбувається повне переосмислення 

культуно-ціннісних пріоритетів людства. Визначення самого поняття 

«культура» стає ширшим та більш багатогранним і охоплює різні сфери. 

Комп’ютери та інші технічні засоби за допомогою яких відбувається 

передача інформації, викликають великий спір серед науковців стосовно їх 

впливу на сучасну аудиторію. Адже саме завдяки ЗМІ мистецтво стає 

доступним для більшості населення планети, яка с кожним роком стає більш 

урбанізованою. Занепокоєння викликає саме контент технологічних засобів, 

який, на думку багатьох, є занадто відвертий та провокаційний. Виникає 

думка, що людство не готове сприймати та правильно фільтрувати все, що 

навіяно масовими комунікаціями. Воно починає жити в уявному світі і не 

може розпізнати що добре, а що погано. Цим самим культура починає 

комерціалізуватися, пропагування насильства, алкоголю, тютюнокуріння та 

інших згубних звичок приносить неабиякий дохід. Змогою навіяти свою 

думку користуються і владні структури, задля того, аби збільшити свої 

рейтинги. Результатом цих негативних впливів є виникнення такого поняття 

як «медіакультура», що містить в собі медіаосвіту. Завдяки їй можна навчити 

людину правильно сприймати інформацію, робити свої висновки стосовно 

побаченого, прочитаного, почутого, а також відсіювати той контент, який 

може нанести моральну шкоду та викривити культурно-моральні цінності. У 
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роботі ми будемо досліджувати три поняття: «культура», «масова культура», 

«медіакультура», розкриємо їх значення у світі та спробуємо визначити, як ці 

поняття функціонують між собою та розкривають культурно-етичні 

принципи сучасної людини. 

 

1.1. Дефініція культури 

 

У новітню епоху глобалізму, яка була зумовлена зокрема й 

технологіями засобів масової комунікації, культура набула нових форм та 

способів впливу на людину, що потребують детального дослідження. Саме на 

цю епоху, як сказав американський соціолог Елвін Тофлер, припадає третя 

хвиля людської цивілізації, оскільки вона пов’язана із новим рівнем розвитку 

технологій [1, с. 60]. У зв’язку з цим потребує розгляду основ елітарної та 

масової культур, те, як їх розмежовувати з погляду на новітній прогрес. Це 

спричинило велику кількість дискусій — науковці висувають багато теорій 

щодо висвітлення культури в засобах масової інформації. Одні наголошують 

на згубному впливі ЗМІ на культуру, інші ж, навпаки, вважають, що саме 

засоби комунікації відкрили перед культурою нові можливості як для 

передачі культурних символів, так і для розвитку з подальшим 

вдосконаленням. 

У сучасній Україні проблема дослідження мас-медіа у сфері культури 

або впливу мас-медіа на культуру, та навпаки, досить нова. Взагалі дуже 

багато часу спочатку займало те, аби знайти правильне тлумачення поняттю 

«культура».  

Саме визначення «культура» зустрічалося ще у Стародавньому Римі за 

часів Цицерона, що в перекладі з латинської означає «доглядати, 

покращувати, обробляти». Також воно означає те, що не було винайдене 

природою. Тобто культура — це таке явище, яке виникає в результаті 

людської праці, після того, як людина догляне, обробить та покращить те, що 

із самого початку створила природа [2, с. 108]. Першовідкривачем у цьому 
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питанні вже в нашу еру вважають англійського культуролога та історика 

Едуарда Бернета Тейлора, який на сторінках своєї книги «Первісна культура» 

почав проливати світло щодо того, що таке культура, звідки вона взялася та 

що означає.  

Спираючись на Канта та Гегеля, культуру першочергово розглядали як 

таку, що спирається перш за все на духовний внутрішній світ людини, на те, 

що знаходиться поза межами людської природи; духовна свобода була понад 

усе, а творча робота, яку виконував, наприклад, художник, вважалася 

містичним одкровенням. Всі дії, що були пов’язані із культурою 

прирівнювалися до духовного виробництва, найкращим у цьому вважали 

праці, які були пов’язані із мистецтвом [3].  

Кількість визначень поняття «культура» росте з кожним роком. 

Протягом трьох десятків років цих визначень побільшало. Наприклад, 

Абрахам Моль у 1973 році нарахував близько 250 різних визначень цього 

поняття [4, с. 125]. У наш час деякі знавці вважають, що кількість визначень 

досягла близько тисячі. Зауважимо, що й досі немає єдиного визначення 

поняття «культура». Найпоширенішою помилкою є те, що часто культуру 

тлумачать лише як мистецтво та літературу, але це не правильно, оскільки 

вона містить в собі значно ширший спектр явищ. Найбільш 

використовуваними серед багатьох термінів є технологічні, діяльнісні та 

ціннісні. Розглядають культуру і як особливу функцію колективної 

життєдіяльності людини, яка відіграє неабияку роль у розвитку та вихованні 

людини. Так, Вадим Межуєв вважав культуру одним із видів ідеології, котра 

розповсюджує духовні й моральні цінності [5, с. 55]. Засновник 

американської та російської соціологічних шкіл Питирим Сорокін вважав, 

що культура не може існувати поза межами людини, вона зароджується в ній 

ще із самого початку й підтримується людиною в ході того, коли вона прагне 

вдосконалити себе і знайти сенс життя. На його думку, кожен індивід та 

соціальна група володіє культурою, жодна організована група не може 

існувати без неї, вони можуть її тільки розвивати, оскільки зародки культури 
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з’являються із появою самої людини, інакше б вона була просто біологічним 

організмом, який не може думати, відчувати, творити та виконувати усі ті 

функції, що може людина [6]. 

Взагалі культуру можна розглядати у декількох аспектах. Перший з них 

— це якісь історичні та археологічні пам’ятки, тобто те, що можна побачити 

чи до чого можна доторкнутись. Другий — це більш велике, можна сказати 

абстрактне поняття, яке розглядає ставлення до тих таки пам’яток, до певних 

видів мистецтва, стосунки людей один до одного, до суспільства, до природи 

тощо. 

Термін «культура» використовується для позначення специфіки 

життєвих форм окремих народів (етнічні культури). Ще культуру 

пропонують ділити за такими ознаками: матеріальна культура — це будь-що, 

те, що людина зробила своїми руками і неважливо історична це пам’ятка чи 

ні; соціальна сфера життя людини —тут культура проявляється у відносинах 

людей між собою, розкриває соціальну структуру суспільства, регулює 

правові та моральні норми, висвітлює взаємовідносини із політичною 

владою; й останньою ознакою є духовне життя людини, що містить у собі 

духовне виробництво, а саме: літературу, релігію, філософію, міф — і все це 

має бути зрозумілим всім народам, незважаючи на мовний бар’єр, оскільки 

тільки справжню мову, яка виходить із сфери духовного, мають зрозуміти усі 

без винятку. У будь-якому разі культура не може складатися із якоїсь однієї 

складової, наприклад, бути лише словесною частиною чи наглядною. Ці 

складові повинні взаємодіяти між собою, утворюючи при цьому повноцінний 

гармонійний союз.  

Отже, культура вміщує в собі різні дефініції, в залежності від того, яку 

галузь науки чи просто діяльність людини ви розглядаєте. Адже в історії, 

географії, міфології, філології, етнографії чи будь-якій іншій науці ми бачимо 

найрізноманітніші інтерпретації цього поняття. Його називають 

багатогранним феноменом, кожна з дисциплін пропонує своє тлумачення 
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цьому терміну, виходячи із того, які завдання вона перед собою ставить [7,   

с. 78–95]. 

Культуролог Юрій Лотман визначав культуру як інформацію, що може 

функціонувати, тобто не бути просто законсервованою і використовуватися 

тільки в одному значенні, а таку інформацію, яка являє собою механізм 

пізнання, що можна змінювати. Наприклад, просто книгу, яка лежить на столі 

не можна вважати культурою, а от її читання, сам процес пізнання та аналіз 

отриманої інформації, це вже є культурою [8].  

Дуже складно визначитися з тим, що можна вважати культурним 

здобутком, а що — ні. Звісно, ми не можемо ставити в один ряд дійсно 

вартісні твори визначних письменників та написи на стінах. Але ж як 

розмежувати ту грань, де закінчується культура і починається некультура? 

Дехто вважає, що немає нічого страшного, якщо людина буде сприймати все 

за культуру, адже тоді вона нічого не пропустить і з невартісної, на перший 

погляд, інформації вона може винести для себе щось корисне і нове, що 

згодом принесе користь людству. Адже таке вже траплялося, коли з’явився 

такий новий жанр мистецтва, як шумова музика. А виник він із тієї ж таки 

зовсім, на перший погляд, не гідної уваги інформації — індустріального 

гуркоту. Хоча тут вже непокоїть інший бік медалі: якщо людина буде 

поглинати все підряд, то може виникнути хаос, адже людина почне 

заплутуватися у величезній кількості інформації, при цьому відкидаючи те, 

що справді могло б принести користь, і звертаючи увагу на те, що, можливо, 

дійсно менш корисне. Також вважають, що культура містить в собі знаки та 

їх сукупність — саме в них зашифрована важлива інформація, яка необхідна 

суспільству. Тому будь-яка культура являє собою розуміння її суб’єктивного 

сенсу. І тільки після того, як текст був прочитаний між рядків, його можна 

вважати культурним явищем [9]. 

Останнім часом, а саме в останні двадцять років, люди почали частіше 

цікавитися культурою, історичними здобутками своєї та інших націй. Їх все 

більше починає приваблювати те, що вміщує в собі все розумове та 
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моральне, те що може наблизити їх до цих абстрактних понять. Таке 

зацікавлення, скоріш за все, викликане тим, що отримувати свою культурну 

дозу стало значно легше. Адже, в наш час культура, як і багато іншого, після 

розпаду Радянського Союзу, почала комерціалізуватися. Культура поступово 

стає товаром у сучасному світі. Вона стала заручником новітніх технологій, 

які впливають на всі сфери людської діяльності. Не можна сказати, що це 

негативно впливає на її розвиток та кількість споживачів. Навпаки, це значно 

збільшує її споживчу аудиторію. На жаль, саме тут кількість починає 

домінувати над якістю. Та, на думку Умберто Еко, культура повинна 

використовувати всі можливості мас-медіа, як засіб нового шляху до 

людських душ [10]. 

 

1.2. Масова культура та мас-медіа 

Саме на ЗМІ припадає чи не найбільший обов’язок нести просвіту в 

народ про всі блага культурної цивілізації. Принаймні вони самі 

позиціонують себе як такі. Адже одними з основних функцій мас-медіа є 

освітня та функція соціалізації. Дехто навіть вважає ЗМІ паралельною 

школою, тому це і стало причиною надати їм позитивного характеру, і 

переконує суспільство, що медіа позитивно впливають на рівень освіти. Та це 

не переконало всіх. Дійсно, дехто сприймає ЗМІ як позитивне явище, та 

існують категоричні противники цього, які переконані, що медіа — це 

деструктивний метод впливу на свідомість та на будь-яке мистецтво [11,         

с. 365].  

Культурологічна функція була однією з основних ще в Стародавньому 

Римі, про це говорять рукописні хроніки того часу. Часто репродукувалися 

твори таких відомих поетів, як: Плавта, Лукреція Кара, Теренція. Перші 

українські ЗМІ також дбали про духовно-культурне зростання тодішнього 

суспільства. Газети та журнали містили в собі роботи видатних літераторів, 

які і в наш час славляться своєю талановитістю та користуються 

популярністю. Серед них були такі постаті, як: Микола Хвильовий, Іван 
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Франко, Олександр Довженко, Олександр Купрін, Павло Загребельний, Іван 

Дзюба, Дмитро Прилюк, Борис Олійник, Григрій Квітка-Основ’яненко та 

багато інших. 

Тогочасна влада розуміла, що слова, сказані великими митцями, 

викладені у поетичний формі матимуть значно більший вплив, ніж промова 

будь-якого політичного діяча. Велика увага приділялася засобам емоційного 

впливу, що сприяли б формуванню певних політичних поглядів та 

культурних цінностей. Тому політбюро дуже часто задіювало літераторів у 

громадсько-політичні діяння. Наприклад, часопис «Українська література», 

що був заснований ЦК ВКПб, мав у своєму складі таких відомих літераторів, 

як: Миколу Бажана, Максима Рильського, Павла Тичину, Миколу Куліша, 

Остапа Вишню, Івана Микитенка, Івана Кочергу та інших. 

На жаль, ця традиція не збереглася до нашого часу. В епоху великої 

глобалізації, коли люди постійно кудись поспішають, не залишається часу на 

щоденні насолоди великих поетичних творів. Тому люди прагнуть 

задовольнятися короткими новинами про все, що відбувається в світі, які в 

свою чергу витіснили той інформаційний продукт, що розповідав би про 

культурні події у повному обсязі. Звичайно, повідомлення із галузі культури 

існують у засобах масової інформації, але вони не охоплюють весь той 

спектр, що насправді є в Україні та за її межами. Їх витіснив більш 

комерційно вигідний та популярний на певному етапі контент. А передачі 

про твори мистецтва, інформаційно-аналітичий аналіз літературного світу 

відходять на другий план. Швейцарська газета ще на початку XX століття 

писала про такий процес, що тоді відбувався в Англії. Начебто, там 

запроваджується такий вид журналізму, який робить усе можливе задля того, 

аби не дати людині розумово розвиватися. Газети заполоняє лише та 

інформація, що скоріш сприяє деградації суспільства, ніж її розвитку. Тепер 

же ця «традиція», на думку деяких науковців, притаманна і нам [12, с. 38–39]. 

Звичайно, з часом ЗМІ починають у певній мірі змінювати значення і 

типи культури у сучасному світі. Та вони продовжують брати участь у 
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формуванні культурних відносин. Більше того, вони стають, навіть, 

причиною виникнення нових видів культури та жанрів. Адже на будь-якій 

стадії розвитку новітньо-технологічного цивілізаційного суспільства людина 

потребує спілкування та вираження своїх творчих амбіцій через мистецтво. 

Як показує практика, ці амбіції з кожним новим переходом у певну епоху 

стають все більш вибагливими. А зумовлено це новими можливостями, 

притаманними тому чи іншому відрізку часу. З появою новітніх технологій 

комунікації виникають можливості для створення художнього продукту, 

з’являються нові жанри та види мистецтва. На думку деяких теоретиків, це 

відбувається через особливості ЗМІ змішувати жанри, що у майбутньому і 

стає причиною створення зовсім інших нових жанрів. Так, нприклад, з 

появою Інтернету, виник новий вид літератури — сетература (мережева 

література). Це специфічний вид літератури, який не можна переносити у 

друкований вигляд, тому що при такому переносі він просто втратить свою 

цінність, оскільки сетература містить у собі гіпертекст та може 

видозмінюватися час від часу, і у цьому процесі можуть брати участь багато 

авторів, таке собі «співавторство». Але ця сетература не містить в собі осі 

ієрархії, як звичайна література, яку повинен хтось представляти, наприклад, 

видавець, автор чи хтось інший. А сетаратуру ніхто не представляє, вона 

існує сама по собі, без авторства. Сетература змінила парадигми 

журналістської творчості, давши змогу вільно експериментувати щодо 

створення нових та синтезу колишніх жанрів [13]. 

Ще одним видом мистецтва, що з’явився на хвилі Інтернету, є інтернет-

арте, що став новим форматом мистецтва за допомогою творіння сучасних 

художників. Тут створюються нові образи, які живуть у віртуальному світі, 

вони можуть змінюватися з часом, набувати інших форм та вигляду. Це таке 

собі комунікативне мистецтво, яке потребує участі інших. Автор створює, 

так би мовити «напівфабрикат», з якого згодом можна зробити справжній 

витвір. Це вже залежить від вподобань кожного з учасників, які задіяні у 
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цьому процесі. Це і є суттю комунікативного мистецтва, де кожен може 

внести щось своє стосовно бачення того чи іншого твору [14]. 

ЗМІ стають засобами експансії політичних, економічних та духовних 

вподобань. Нові технології служать для створення все нових й нових міфів, 

які будуть поширюватися у соціальному суспільстві. На думку Олександра 

Коваленка та Юрія Борева, вплив засобів масової інформації на культуру є 

досить очевидним спадково-історичним процесом, що зумовлений у 

соціальній потребі людини, її соціалізації та виступає необхідним елементом 

для функціонування культурних процесів. Адже культура, як і будь-яке інше 

соціальне явище, потребує еволюціонування, аби розвиватися у тому ж 

самому темпі, що й сучасне суспільство, та бути з ним на одному рівні [15,   

с. 88]. 

ЗМІ, можна сказати, унеможливлює існування культури без себе, 

точніше, робить себе важливим елементом у її розвитку. Оскільки 

процвітання того чи іншого виду культури у сучасному світі потребує певної 

реклами, то це означає, що тут не обійтися без особливої техніки, яку може 

надати мас-медіа щодо масового піару. На думку Валентина Міхалковича, 

новітні засоби масової комунікації служать необхідним елементом у 

сучасному світі інформаційних потоків, які пронизують його зсередини і є 

особливим важелем у подальшому розвитку культурного суспільства [11,     

с. 289–291]. Спочатку вважали, що винахід технологічних машин у мистецтві 

є безсердечним і, зважаючи на це, він не затримається надовго, а тим паче не 

зможе сприяти розвитку повноцінної культури. Але поступово людина 

починає освоювати цю нову машину, яка стає невід’ємною частиною її 

життя, і яку можна порівнювати з органом, з видаленням якого людина вже 

не буде почуватися комфортно [5, с. 79]. Саме технічна можливість стає 

натхненником. Вона така собі муза. Адже не художники створили фарби і не 

архітектор — молоток. На початку мистецтва стоять засоби. «Слова шукали і 

розбудили почуття, що шукали слово». Таким чином, технічні винаходи 

служать поданням ідеї для винаходу нового виду мистецтва [16, с. 208]. 
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Ключовою ознакою нової ери технологій є тяжіння до експерименту, 

яке вона надає за допомогою своїх, майже необмежених можливостей. Томас 

Манн визначає особливість цієї епохи, яка полягає в жазі до експерементів. 

Обгрунтовує він це лояльністю сучасного часу. Нові можливості надихають 

сучасних митців, дають їм необмежений спектр дій. Тобто те, що раніше 

було заборонено, і за що могли покарати, тепер стає повністю дозволеним і 

тим самим дає змогу найрізноманітнішому діапазону дій.  

Саме технічна революція стала результатом виникнення 

«багатоканальних» видів мистецтва. Тоді до мистецтва віднесли фотографію, 

кіно та ін. Мистецтво, яке злилося з технологією, стало ефемерним, а деяке 

стали визначати, як «мистецтво часу». Наприклад, фотографія, вона немає 

жодних часових обмежень. Всі мистецькі образи, які записуємо на цифрові 

гаджети, згодом можна так само стерти або ж залишити на багато років. Тим 

самим ми стираємо всі часові грані мистецтва, воно немає ні минулого, ні 

теперішнього, ні майбутнього. 

Ще однією рисою сучасного мистецтва є надзвичайно швидкий рух у 

часі. Саме ці дві складові стали відображатися у фотографіях, кінематографії 

та інших напрямках, які виникли у ХХ столітті. Стосовно сприйняття часу, то 

воно розділилося на минулий і новий час. Минуле відчуття часу спрямоване 

на індивідуальність, а нове — на універсальність. Між цими двома часовими 

категоріями завжди виникає суперечка в найрізноманітніших сферах 

суспільства. [16, с. 65–97]. 

Недооцінювання впливу засобів масової інформації часто стає 

причиною деградації суспільства. Вираз «хто володіє інформацією, той 

володіє світом» вже давно став важливим сенсом нашого суспільства. Але 

тут необхідно не забувати, що не кожен може правильно сприймати та 

використовувати прийняту інформацію. Духовний внутрішній світ людини 

надто крихкий, і дуже часто саме через ЗМІ він може зруйнуватися або ж 

перевернути уявлення про морально-культурні цінності. Хоча Іммануїл Кант 

вважав, що моральна поведінка людини немає соціальних чи часових меж, 
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все ж таки певні рамки, які встановлені суспільством у той чи інший період 

історії, визначають та корегують ставлення людини до культури у 

найширшому її значенні. 

Так, Елвін Тоффлер вважає, що нова епоха технологій повністю 

змінила сталий устрій суспільства. За допомогою засобів масової інформації 

людина може керувати іншими, до того ж ті навіть не будуть про це знати, 

все це відбувається на психологічному рівні. ЗМІ допомагають отримати 

владу, при цьому доклавши до цього мінімум зусиль, схилити людей до 

певних дій. У цьому значенні засоби масової інформації повністю 

перевернули зміст культурних цінностей. Якщо їх не об’єктивно оцінювати 

або недооцінювати, з’являється загроза втратити систему сформованих 

морально-естетичних принципів, якими живе сучасне суспільство та які 

прищеплюють молодому поколінню. Адже засоби масової інформації 

створили єдиний простір, що консолідує потреби, думки, бажання людей, 

який в кінцевому підсумку створює таке поняття, як суспільна думка. Тому 

нерозуміння або відхилення від цього процесу стає причиною спотворення 

сталих новостворених цінностей, що притаманні на певному етапі 

суспільству [1, с. 428]. 

Існує серед сучасників й протилежна думка. Багато хто вважає, що ЗМІ 

і культура — це зовсім несумісні речі. Вони не можуть існувати разом, 

оскільки один з них знищує іншого, а саме, мас-медіа — культуру. Взагалі 

будь-яка суміш культури зі ЗМІ призводить до кризового стану першої. 

Враховуючи те, що мас-медіа є основним чинником, який формує картину 

світу, вони аж ніяк не сприяють створенню адекватних культурно-моральних 

принципів. Адже сучасне телебачення, преса та Інтернет дещо деформують 

справжнє поняття культури. Насправді під її видом ЗМІ пропагують 

вульгарність, порнографію та насильство. Особливо дехто із спеціалістів 

занепокоєні тим, що під вплив цієї, так би мовити, культури підпадають діти, 

чиї психіка та погляди на життя ще не є сформованими. Адже сучасна 

молодь під культурним розвитком розуміє замість походу до театру — похід 
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у бар та нічні клуби, замість прочитання книги — перегляд глянцевих 

журналів, де з усіма інтимними подробицями описується життя вітчизняних 

та зарубіжних селебрітіс. Та навіть звичайна реклама привертає більше уваги, 

ніж дійсно якісне кіно з глибоким змістом. Усі ці слогани, які цілодобово 

крутять по декілька разів на день, закарбовуються у пам’яті. Згодом замість 

великих поетів, молодь цитує слова жінки, чий сенс життя полягає у 

безперервній насолоді шоколадом чи майонезом.  

Дехто пов’язує це із зміною пріоритетів. Насамперед, самих таки 

журналістів. Адже уловивши те, що найбільше сприймає глядач чи читач, 

вони не обтяжують себе тим, аби переманити їх на бік дійсно духовного та 

морального, аби сформувати витончений смак на справжню культуру, а 

просто наповнюють засоби масової інформації тим, що не потребує багато 

часу на пошуки та особливу аналітику. Сучасні журналісти навіть не 

задумуються над тим, аби самостійно створювати дійсно якісні культурні 

проекти. Навіщо, якщо все, що можна було придумати, вже придумали на 

Заході. Залишається лише просто скопіювати сценарій та поставити свого 

ведучого. Це стосується нинішніх розважальних шоу, які заполонили 

український телевізійний простір [17, с. 88–90].  

Тетяна Кузнєцова вважає, що сучасного українця намагаються змусити 

слідувати за Європою, тим самим підсвідомо змушуючи відмовлятися від 

усього традиційного минулого життя, з усіма його культурно-національними 

цінностями. Насамперед це відбувається за допомогою телепередач, що 

розповідають про те, як легко можна стати успішною і популярною 

особистістю, тим самим нехтуючи усі закони моральності. Для неї це є дуже 

дивним, оскільки Європа із самого початку свого існування базувалася на 

вихованні у своїх громадян самоповаги як до себе, так і до держави [18]. 

А от відомий український актор Богдан Бенюк вважає, що українці 

піддаються впливу Росії, і все, що транслює наше телебачення, є 

запозиченням у східних сусідів. Насамперед це трапляється через те, що 

українці не усвідомлюють себе, як нація. Вони не знають, що таке культура 
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та якою вона має бути, а також не задумуються про майбутнє нашої країни, 

сліпо слідуючи тому, що популяризується Росією [19]. 

Вини самих ЗМІ у цьому немає, вони всього-на-всього є способом 

передачі інформації, як зазначає професор Сергій Безклубенко. Це, на його 

думку, те саме, що звинувачувати папір у тому, що на ньому написано, або ж 

бездоглядний паркан, який обмальовують різною нецензурщиною. Таким 

«парканом» є Інтернет, але аж ніяк не радіо, преса чи телебачення. Адже за 

ними можна слідкувати та наповнювати якісним контентом, хоча деякі цього 

не роблять. Культуру сучасного телебачення в Україні доктор філологічних 

наук описав словами Олександра Довженка, який на запитання журналу 

«Кіно» у 1927 році про те «Чи набуло кіно за останні п’ять років своєрідного 

обличчя», відповів: «Вважаю, що таки набуло. Характерною ознакою цього 

своєрідного обличчя є провінціалізм. Виявляється він, головним чином, у 

відсутності смаку, в поспішності, що кладе на фільми тавро 

необміркованості, недбайливості й часто примітивного тлумачення теми. 

Невисока художня вартість поряд з неохайно поданим ідеологічним змістом. 

Невеликий культурний рівень режисури, підібраної необмірковано» [20,       

с. 15]. Відповідь є актуальною й у наш час. 

Одним із чинників самоідентифікації засобів масової інформації є мова. 

Нині вона все більше відходить чи не на останній план. Все більше каналів 

починають переходити на російське мовлення або ж з самого початку були 

російськомовними. Це стосується і «Першого національного каналу», який є 

державним. Проте, як зазначалося, це не є вирішальною складовою 

національності ЗМІ. От, наприклад, радіо-телевізійно-інтернетний комплекс 

під назвою «Эхо Москвы та RTVI», який попри те, що з самого початку 

визначався, як російськомовний, не виражає провінціалізму, а також 

повністю орієнтований на національність. Тому мова не стає на заваді 

національної самоідентифікації, але вона може послужити тим поштовхом, 

який буде сходинкою на шляху до її втрати [20, с. 15–17]. 
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У радянські часи ЗМІ ділили на дві моделі: ідеологічна, за допомогою 

якої виховували маси за участю тих таки ЗМІ, та гуманістична, яка була 

спрямована на інтелектуальне й духовне зближення преси та аудиторії. 

Теперішню модель взаємодії мас та ЗМІ деякі називають комунікативно-

пізнавальною, де аудиторія із великої кількості інформації, різних думок 

обирає те, що їй необхідне в певний момент, тобто тепер вона має право 

вибору, який не мала раніше. 

Багато хто не погоджується із тим твердженням, що тепер маси мають 

право вибору, а навпаки вважають, що ситуація із ідеологією поглибилася. 

Вони не дуже сприймають новітню епоху глобалізму, яка була спровокована 

технологіями засобів масової комунікації, та занепокоєні їх впливом на 

суспільство. Дехто з науковців як західних, так і вітчизняних, занепокоєні 

ситуацією, що склалася, і намагаються попередити у своїх працях про 

згубний вплив засобів масової комунікації. Наталія Кірілова у своїй статті 

«Що таке медіакультура» наводить приклади того, як науковці називають 

нинішню епоху: «Новий Вавілон» (А. Генис), «передапокаліпсис»                 

(М. Назарів), «кінець метаоповідання і сутінки освіти» (А. Панарін), «влада 

шахраякратії» (В. Лісічкін і Л. Щелепін) тощо [21, с. 19–21]. 

Самюель Хантінгтон і Пітер Бергер у зв’язку з появою технологічних 

новинок використовують таке поняття, як «глобальна культура». Мета цієї 

культури — особиста свобода. Ідеологія більше не спрямована на те, аби 

гуртувати людей та підтримувати форму колективізму. Ідеєю глобальної 

культури є індивідуалізм у всіх його проявах. Тобто тепер людина має право 

на власну думку, а не сліпо дотримується правил колективної діяльності. 

Глобальну культуру вони ділять на «слабку» та «сильну». Сильною 

називають ту, яка може пристосуватися до вже існуючої культури, тим 

самим, переманюючи її на свій бік, а саме, змінюючи в залежності до своїх 

правил та традицій [22].  

До появи засобів масової інформації культуру ще можна було поділяти 

на масову й елітарну. Елітарна культура була призначена для вузького кола 
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людей та сама диктувала свої правила і, зазвичай, її споживач, спираючись на 

свій високий рівень культури, був змушений дотримуватися принципів 

тогочасного мистецтва. Теперішню культуру асоціюють із принципом «хліба 

та видовищ», оскільки нині неконтрольовані маси диктують так звану моду, а 

ЗМІ лише їм підкоряються і з безперервною інтенсивністю штампують 

медійний продукт. Це такі собі економічні відносини, де попит породжує 

пропозицію [23, с. 79–85]. Мистецтво ще в кінці ХІХ ст. почало нагадувати 

товар народного вжитку, який створюють на виробництві. Вже тоді 

структура мистецької діяльності починає підкорятися менеджменту. Вона 

залежить від тих обставин, що складаються на ринку попиту. У великих 

містах Європи починають створюватися театри, де лунає музика, а разом із 

ними з’являються, такі собі імпресаріо, які фінансують концертні зали та 

музичні проекти, тобто спонсорують велике мистецтво, твори якого згодом 

продають [24, с. 86]. Тепер же ці ринкові відносини пішли ще далі. Те, що 

раніше вважалося елітарним і було призначене для окремих верств 

населення, тепер доступне кожному. Візьмемо, наприклад, ту ж класичну 

музику. Раніше її можна було почути тільки у концертних залах, тепер же 

завдяки новітнім технологіям її можна копіювати та розповсюджувати у 

необмеженій кількості, що ставить її в один ряд із рядовими телевізійними 

серіалами та попсою. Те ж стосується і художньої культури. Вальтер 

Беньямін, який у 30-х роках ХХ століття займався переосмисленням 

культури, наголошував на тому, що технологічне репродукування знищує 

ауру та магію високого витвору мистецтва. А також стираються соціальні та 

онтологічні грані між оригіналом та копією. Такі метаморфози звели 

нанівець таємницю, вічну цінність, геніальність та унікальність справжнього 

твору мистецтва [16, с. 139]. 

Багато хто погоджується із тим, що це негативне явище, оскільки, 

класична музика, художнє та будь-яке інше мистецтво втрачають свою 

особливість й елітарність і стають засобами масового вжитку, вони стають не 

просто мистецтвом, а масовим мистецтвом [21]. А масове мистецтво — це, 
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перш за все, мистецтво товарне, адже будь-хто із людей, хто має гроші і може 

купити автомобіль чи побутову техніку, може купити і «духовне життя» у 

вигляді продукції «масового мистецтва». Та справжню культуру купити не 

можна. Можна купити твір якогось відомого автора, але, щоб стати 

власником духовних цінностей, які приховує цей твір, потрібно дорости до їх 

розуміння. В іншому випадку людина купує не ту моральну та духовну 

цінність, яку намагався донести автор, а просто купу паперу, на якій 

зображено різні знаки. А от «духовні цінності», які сховані у творах «масової 

культури», можна купити, тому що «масове мистецтво» не вимагає, аби 

глядач, читач або слухач височів до його розуміння, воно також не вимагає 

від аудиторії інтелектуальних зусиль. Навпаки, воно з готовністю саме 

опускається до нижчого, більш загального смаку. Починає лестити навіть 

найнерозвиненішій людині, аби дати їй змогу відчути себе розумнішою, 

вищою того, що їй пропонують. Мистецтво у вигляді «масового» припиняє 

бути вираженням народної культури. Ставлення народу до художньої 

культури набуває справжної товарної риночної форми: одні виробляють — 

інші купують. Перетворення культури у товар має своїм логічним наслідком 

«спеціалізацію духовного виробництва», «поділ праці» не тільки в 

національних, але й в міжнаціональних масштабах. З’являються країни-

виробники і країни-споживачі, країни-експортери і країни-імпортери, які не 

виробляють, а лише возять та купують «духовне життя» для народу в обмін 

на різні товари [25, с. 246].  

Джон Сибрук вважає, що нині прийшло панування нового покоління, 

яке виросло на засобах масової інформації. Воно звикло сприймати культуру 

через призму маркетингу, де все продається і все можна купити. Нині 

культура і ринок є одним цілим. Мистецтво робиться через економічні 

розрахунки. Грані між «високою» і «низькою» культурою вже не існує. 

З’являється єдина масова культура, в якій елітарність проявляється через 

принцип популярності, або, ще можна сказати, моди [26]. 



 

27 
 

Дехто з дослідників дотримується протилежної думки, вважаючи, що 

навіть тоді, коли продукт культури створюється для ринку з точки зору його 

виробництва і розподілу, а також методів, які сприяють його продажу, то це 

не означає, що культура є таким самим товаром, як й інша продукція 

виробництва, і загальні закони накопичення капіталу не діють, так само, як і 

всюди, коли йдеться про культуру [27, с. 259].  

Новітні засоби масової комунікації долучили до культурного 

споживання величезні маси, які є непідготовленими до сприйняття 

справжнього мистецтва, тому, аби не втратити аудиторію, масові засоби 

комунікації змушені занижувати стандарти, орієнтуватися на масовий смак, 

який завжди обирає розвагу замість серйозного естетичного пізнання. 

Людина сучасного суспільства тяжіє до все більш гострих відчуттів, і засоби 

масової інформації дають йому те, чого вона хоче [25, с. 220–222]. Засоби 

масової інформації таким чином отримують ще більше можливостей 

контролювати велику кількість аудиторії, яку вони тотально охоплюють, 

завдяки своїм методам маніпулювання, через надання масам того, що раніше 

було доступним лише людині із вищого класу. ЗМІ ставлять в один ряд 

високе мистецтво і дешевий черговий масовий медійний продукт. Тепер же 

масова, не елітарна культура диктує поведінку та моду, а також моральні 

норми та цінності. Вона стає іконою стилю й пропонує певний образ життя, 

приєднатися до якого вважається не тільки престижно, а й вигідно з грошової 

точки зору, оскільки матеріальне становище у цій сфері залежить від того, чи 

достатня кількість масової аудиторії до тебе приєднається [4, с. 387]. У 

мозаїчній культурі немає «крапок відліку», мало справді загальних понять, 

але зате багато понять, які мають велику вагомість, як, наприклад, опорні ідеї 

та ключові слова [28, с. 32–34]. 

Ноам Хомський та Едвард Герман у своїй книзі «Виробництво згоди: 

політична економія засобів масової інформації» заявляють про 

пропагандистську роль мас-медіа. Вони стверджують, що ЗМІ служать лише 

інтересам еліти і, крім того, при цьому користуються дуже великою 
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популярністю. Засоби масової інформації стають головними у висвітленні та 

пропаганді масової культури. Наприклад, музика стає чи не найголовнішою у 

цій системі, адже вона спочатку, начебто, залежала від споживача, розважала 

та була орієнтована на масове поширення. Потім пропаганда, як відкрита, так 

і закрита, набула панівного становища, що в результаті стало причиною 

формування некритичного сприйняття та пасивної особистості, яка тепер 

готова для того, аби легко піддатися маніпулюванню. Масова культура стала 

таким собі інструментом соціального контролю. Вона має значну перевагу 

над контркультурою, з якою у масової культури постійно виникає 

протистояння. Оскільки масова культура вже стала модою, можна сказати, 

престижем, якому намагаються слідувати як молодь, так і багато 

представників більш старшого покоління, вона потроху відучує мати 

особисту думку, тобто мислити, а також заважає розрізняти, що є 

«нормальним», а що «ненормальним», оскільки вона сама за них це 

вирішить.  

Автори наголошують на тому, що західна масова культура проникнута, 

таким собі, «компенсаційним міфом», який стимулює споживання, що наразі 

є престижним, ні до чого не закликає і не намагається маніпулювати. А от 

радянська форма міфології мала тоталітарний характер, що виражався у 

масовому мистецтві та вказував масам, що їм потрібно робити, не залишаючи 

при цьому жодного шансу на власний вибір [29]. 

Ніна Зражевська у своїх лекціях «Масова комунікація і культура» 

згадує Теодора Адорно та Макса Хоркхаймера, які пов’язували масову 

культуру з індустріалізацією та ввели новий термін «індустрія культури». Це 

поняття сприймалося серед митців як негативне явище, оскільки раніше 

культуру ототожнювали із такими цінностями, що не можуть ані старіти, ані 

змінюватися. Стає зрозумілим, що культурний вплив тих країн, де 

відмовляються від технологізації, починає падати. Яскравим прикладом 

залежності культури від технологій вони вважали кіно. Адже саме воно своїм 

прикладом виробництва: копіювання та репродукування, позбавило інші 
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види мистецтва унікальності Тепер мистецтво стає стереотипним, воно 

характеризується повторюваністю прийомів та споживчим відношенням до 

людей. [30, с.58, 62].  

Причиною виникнення масової культури Освальд Шпенглер теж 

вважає творчу кризу попередньої культури, у якої зникли всі можливості для 

подальшого розвитку. Дослідник зазначає, що народу як такого вже не існує, 

тобто немає особистостей, на заміну прийшли неконтрольовані маси, чиєю 

прерогативою є нерозуміння багаторічних традицій та боротьба проти 

релігій, знаті, культури тощо. Нинішні часи він називає «раціоналістичною 

цивілізацією», де культурою є не художні твори мистецтва, філософія чи 

література, а ідеологія, техніка та архітектура. Таким чином, духовні цінності 

приречені бути знищеними та забутими [31, с. 198]. 

Масова культура може розважати, вона сприяє соціально-політичній 

підтримці системи, пропонує, можливо, навіть нав’язує свої зразки поведінки 

для панівної культури. Вона сприяє формуванню конформістського 

суспільства, адже культура під впливом влади стає ідеологічною зброєю, що 

намагається всіх підкорити. Панівне суспільство встановлює функції 

культурних засобів, головними з них є підтримка влади та легітимація.  

Підтвердження цього знаходимо у статті «ЗМІ — зброя масової 

культури», у якій говориться про один із найпопулярніших культурних 

каналів, такий як МТV, що має неабиякий вплив на людей, особливо на 

молодіжну аудиторію. Адже, дивлячись на пропагування красивого життя, 

рекламу дорогих марок та брендів, які виставляють на показ чи не у кожному 

сучасному кліпі, молодь прагне такого ж. Хоча сама аудиторія може бути 

бідною та неосвіченою, вона починає жити сподіваннями та надіями. «Таким 

чином, MTV і подібні йому музичні ЗМІ — радіостанції, глянцеві журнали — 

стають головним транслятором молодіжної культури-ідеології споживання в 

усьому світі, а групи не прагнуть до успіху в загальноприйнятому сенсі 

слова: гроші, слава, престиж; фанати, руйнують цю систему цінностей, 

навіть, якщо в їхніх піснях немає прямого протесту і заангажованості, а тим 
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самим, підривають основи існування не тільки масової, але і панівної 

культури» [32].  

Абраам Моль вважає, що масова культура не набула б такої 

популярності, якби не була органічно тісно пов’язана із ЗМІ. Він стверджує, 

що сьогодні будь-яка освіта, неважливо гуманітарна чи технічна, вже не має 

такого впливу на людину, вона вже не займає основну нішу у головах людей, 

що відповідає за формування особистості. Лише однією гуманітарною 

культурою сьогодні ніхто жити не може. Також стає неважливим і те, в якому 

культурному середовищі виховувалася людина, оскільки формування 

особистості, поглядів на світ та ставлення до життя в наш час відбувається не 

через освіту, а через радіо, телебачення, пресу та Інтернет. Такі знання, що 

отримані шляхом засобів масової комунікації, соціолог називає 

«мозаїчними», оскільки людина окремими уривками сприймає певну 

випадкову інформацію, яка складається із безлічі дотичних, але таких, що не 

утворюють логічних конструкцій, знань, а з отриманих фрагментів складає та 

формує свої погляди на життя. Мозаїчність була завжди, але масова 

комунікація перетворила її з еклектизму повсякденного мислення в стихію 

«комплексного підходу», коли теорії починають вироблятися кооперацією 

фахівців, об’єднаних засобами комунікації [4, с. 235–237]. Ці знання, 

отримані в результаті вироблення мозаїчної культури, не можна вважати, так 

би мовити, достовірними, оскільки вони не мають під собою певної системи 

освіти і складені часто із сумнівних відомостей та понять, які були сприйняті 

фрагментарно [33, с. 245]. 

Існують і більш оптимістичні погляди на масову культуру, наприклад, 

такі, що її розвиток відкрив нову еру у розвитку людства. Більш того, вони не 

лише не бачать нічого поганого у масовій культурі, але й вважають її явищем 

прогресивним, «стилем життя, що царить над усіма». Кінопродукцію 

сприймають, як вікно у життя, школу життя, особливо для підростаючого 

покоління. Якщо на думку соціологів, які критично ставляться до цього 

явища, масова культура впливає на людей негативно, то Маршал Маклюен, 
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який відноситься до оптимістів, бачить в ній «силу, що з’єднує, що залучає 

всіх без винятку до взаємного спілкування» [34].  

Звісно, кінематограф, радіо, преса та інші засоби масової комунікації 

впливають на розвиток людства, доносячи до них певні принципи 

культурних цінностей, але не може бути такого, аби всі без винятку однаково 

сприймали ту чи іншу інформацію. Тут відокремлюючим фактором стають 

різні віросповідання, соціальний статус, вік, традиції та багато інших 

складових.  

Звичайно, глобальне поширення культурних форм — це досить 

складний процес, на заваді можуть бути різні причини, що були перераховані 

вище, тому найбільш ефективним є регіональне поширення. Адже 

суспільство, що виховувалося практично в однакових соціально-політичних 

умовах, скоріш за все, однаково буде сприймати ту чи іншу інформацію. У 

той час як групам різних віросповідань та умов життя буде складніше 

ідентично реагувати на наданий інформаційний контент. 

Тому глобалізаційний процес ніколи не буде присвоєнням окремими 

суспільствами чужих культурних форм. Вони лише пропускають їх через 

призму своїх поглядів та традицій, що в кінцевому результаті призводить до 

виникнення гібридних форм. Хоча ми можемо спостерігати за подібним, але 

все ж таки окрема індивідуальність залишається. Одна країна не може 

повністю нав’язати свої принципи іншій, оскільки для цього повинно пройти 

багато років, аби реформувати соціальний та психологічний устрій 

суспільства.  

Глобалізація спонукає до однакового співпереживання. Засоби масової 

інформації не рідко є тим посередником, який допомагає створити оте 

нерозривне емоційне відчуття, що спонукає до згуртування народів, 

відкриття позитивних сторін людства, які здатні порадіти за іншого, або ж, 

навпаки, поспівчути. Яскравим прикладом останнього став нескінченний 

потік сліз та підтримка з різних куточків планети після смерті принцеси 
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Діани. Вся планета спостерігала за горем королівської родини й щиро 

співпереживала цю втрату. 

Дуже часто глобальні процеси звинувачують у появі пропагування 

насильства з боку Заходу, але тут же можна згадати і про розповсюдження 

інформації про діяльність різноманітних організацій, які допомагають 

оточуючим у той чи інший спосіб, як от, наприклад, «Червоний хрест». 

Завдяки засобам масової інформації кожен може долучитися й допомогти 

іншим, тим, хто цього потребує [35, с. 197–203].  

Деніель Белл ставав на бік масової культури, оскільки після 

технологічної революції рівень життя американських та інших людей 

капіталістичних країн покращився, скоротилася прірва між бідними та 

багатими. Адже нині збільшилася кількість робочих місць, більшість людей 

займаються тим, що створюють продукти культури та вживають їх. 

Головними стали особисті духовні якості людини, а не її приналежність до 

певного соціального класу. Поняття «культура» тепер розширилося і стало 

означати не тільки високий рівень мистецтва, а й загальний, так би мовити, 

кодекс поведінки людей певної групи. З появою радіо, телебачення та 

можливістю щотижневих видань виходити в один і той самий час на різних 

територіях, у людей з’явилася загальна певна система ідей, образів та 

цінностей. Тепер для всіх одне джерело наслідування правил, яке стало 

доступним не лише вищим прошаркам суспільства, а й звичайному 

середньому та нижчому класам [36, с. 335].  

Сьогодні також існує теорія щодо того, що начебто масова культура 

покликана для того, аби виконувати роль народної культури. Адже функції 

першої такі ж, що свого часу припадали на фольклор, а саме, «засіб реалізації 

ідентифікаційних та адаптаційних стратегій». Робити акцент на схожості між 

традиційною та масовою культурою дозволяють такі складові, як: 

«варіативність, орієнтація та співтворчість комуніканта та комунікатора, 

ігровий характер, функціонування тексту в рамках заданих сюжетних і 

стилістичних конструкцій тощо» [37, с. 134]. 
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Масова культура стала таким собі «постіндустріальним фольклором». 

У час глобалізаційних процесів традиційна народна культура почала 

втрачати своє первинне значення, а, точніше, трансформуватися під сучасні 

умови, потреби та принципи суспільства. Можна сказати, що масова 

культура стала полегшеним варіантом народної культури, яка не потребує 

особливих знань задля її сприйняття, і спрямована, переважно, на 

розважальну функцію, а не на пізнавальну. У сучасному світі знання 

формуються здебільшого за допомогою засобів масової інформації, тому 

людина сама вправі обирати місце і час їх отримання, що дозволяє їй 

самостійно формувати свій культурний світогляд, що й призводить до 

хаотичного масового сприйняття «розпорошеності та мозаїчності сучасної 

культури» [37, с. 134].  

Герберт Ганс взагалі вважає, що в масовій культурі, або як її ще 

називають, «популярній», немає жодної небезпеки. Розмежовуючи і чітко 

відділяючи культуру «високу» і «популярну», він відповідно ділить і публіку 

за принципом, кому який вид культури до вподоби. Таким чином, у нього 

виходить, що в суспільстві далеко не всі вживають продукцію масової 

культури, так як «вона не має всеохоплюючого характеру, її не можна 

розглядати як джерело небезпеки, вона не може загрожувати суспільству або 

демократичній державі» [38].  

Кирил Розлогов, Вадим Межуєв, Віктор Перевалов, Ашот Сагратян 

вважають ЗМІ соціокультурним феноменом, який детально висвітлює всі 

переваги й недоліки цивілізації та культури, а також противагу еволюції 

суспільних відносин. Вони стверджують, що масова культура аж ніяк не 

заважає елітарній, і що нині вони знаходяться у рівних умовах разом із 

субкультурними явищами та народною культурою. Масова ж культура не є 

лише одним негативним явищем, такою вона стає лише тоді, коли її 

використовують як засіб розповсюдження насильства та пропаганди 

неправильного, нездорового способу життя, аби якнайшвидше та 
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якнайдорожче продати той медійний продукт, який швидко охоплює увагу та 

свідомість масового споживача [5, с. 144].  

Елітарну культуру часто визначають як дещо зовсім протилежне 

масовій культурі, розглядають її однобічно, тільки як частину мистецтва, і 

повністю ігнорують соціальний, політичний аспект цього явища, а також той 

факт, що майже у всіх країнах обидва види культури служать ареною 

боротьби між представниками буржуазії і демократичних сил. Концепції, що 

розділяють культури на «масову» та «елітарну» виникли давно і служать, в 

основному, для обґрунтування природності існування цих двох культур і 

відповідного поділу публіки. Дослідники багато пишуть про культуру для 

еліти, вважаючи її високим мистецтвом, яке по своїй суті та змісту доступне 

далеко не всім. Масова та елітарна культури — це дві нерозривно пов’язані 

сторони єдиної буржуазної культури. Експлуататорські класи духовну 

культуру розглядають, як «свою монополію, яка зобов’язана закріпляти їх 

економічне та політичне панування». Недарма на Заході наполегливо 

розглядається думка, що народ не в змозі сприймати істинні витвори світової 

культури, що вони для «сірої маси» «книга за сімома печатками». Із цього — 

висновок: справжнє високе мистецтво — це мистецтво для еліти, для 

витонченої інтелігенції. Але ж добре відомо, що з підвищенням 

загальноосвітнього рівня народу, люди починають тягнутися до серйозних 

творів і, що важливо, правильно їх сприймають. Отже, вирішення проблеми 

залежить від того, аби поступово піднімати цей рівень, давати можливість 

широким масам мати доступ до шедеврів світової культури. Але тут 

виникають протиріччя, начебто твори «елітарної» культури не можуть 

поширюватися великими тиражами, оскільки, будучи розкішшю для 

обраних, вони не можуть бути цікавими для мас [39]. Хоча відомо, що 

класична музика великих композиторів, а також твори письменників, 

особливо на Заході, розходяться великими накладами і мають інтерес у 

широкої публіки. Але все ж їх ніяк не можна на цій підставі віднести до 

масової культури, про яку йдеться. Навіть прихильники розподілу культури 
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на масову та елітарну, наприклад, Герберт Ганс, змушені визнати, що якщо 

брати до уваги розмір аудиторії, то видно, що популярна культура має масове 

виробництво і розповсюдження, однак те ж саме дуже часто говорять і про 

«високу» культуру, наприклад, про книги та фільми. Небагато з тих, хто все 

ж таки долучається до високої культури, достатньо заможні, аби купувати в 

оригіналах шедеври живопису, а більшість, як і споживачі популярної 

культури, змушені задовольнятися копіями, які виробляються масовими 

тиражами. Та дехто продовжує наполегливо стояти на тому, що маси не 

тільки не мають жодного стосунку до культури, але й грають деструктивну 

роль у ній. У цій теорії ігнорується те, що народ може бути споживачем 

справжнього мистецтва, але й, що найголовніше і про що свідчить 

тисячолітня історія розвитку культури, саме народ є творцем великого, 

безсмертного мистецтва. Разом із тим, призначена спеціально для еліти 

«своя» культура часто несе в собі не стільки якісь високі філософські чи 

моральні ідеї, скільки просто стає символом престижу [38]. 

Висувалися також теорії, що з появою новітніх технологій передачі 

інформації між масовою та елітарною культурами відбувся симбіоз, що і 

злило їх воєдино. Тепер важко розмежувати, що призначено для еліти, а що 

для мас [31, с. 258]. Чіткі рамки елітарної та масової культури вже не містять 

в собі всіх понять, які пов’язані із цим явищем. Так, всередині масової 

культури відбувається розшарування, подібне розшаруванню всередині 

населення багатьох країн. Багато сюжетів та жанрів, які належали раніше 

лише елітарній культурі, нині запозичуються і масовою культурою. 

З’являються все більше авторів, які можуть з’єднувати творчість у цих різних 

напрямах [40, с. 38–39]. Та й взагалі таке поняття, як «елітарна культура» 

майже не застосовується. Розмиті грані між масовою та елітарною культурою 

провокують те, що люди починають втрачати естетичний смак і стають 

«всеїдними» [41, с. 215]. 

Всіх поглинає хвиля екранного світу. Особливо Еріх Фромм 

наголошував на негативному впливі рекламних роликів, під чий вплив 
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підпадають всі без винятку, адже не дивитися їх не має змоги жоден, хто має 

пристрій трансляції телевізійного зв’язку. Реклама створює образ повітряних 

замків, який рано чи пізно розвіється, а людина після цього починає 

відчувати себе малозначущою та безсилою. Реклама гіпнотичним шляхом 

намагається діяти на людський розум, навіюючи людині, що то вона сама 

прийняла рішення, хоча насправді воно було більш нав’язаним, ніж 

самостійним [42, с. 246–248]. 

Не можуть думки науковців та дослідників зійтись й у тому, де 

закінчується культура і починається шоу-бізнес. Як розмежовувати ці два 

поняття: чи вони є синонімами чи взагалі не стосуються один одного. Існує 

також і думка, що такого поняття, як «культура» вже не існує, оскільки його 

в наш час замінив шоу-бізнес. 

Не погоджується із цим твердженням український музикант Анатолій 

Матвійчук, який стверджує, що в нашій незалежній державі про справжню 

культуру взагалі ще й мови не було. Бо використовуємо в більшості лише 

зарубіжну продукцію. Тим самим ми не лише бідніємо морально, але й 

матеріально. Адже держава готова оплачувати величезні гонорари західним 

та навіть російським поп-ідолам, при цьому нехтуючи своїми талантами, не 

даючи їм створювати нашу українську культуру, оскільки вона вважається 

«економічно невигідною».  

Та існують більш оптимістичні погляди на розвиток української 

культури у засобах масової інформації. Наприклад, Анатолій Коваль 

перераховує ряд складових, що сприяють її розвитку. Серед них щорічник 

наукових праць «Культурологічна думка», що видається Інститутом 

культурології Національної академії мистецтв України. Саме він сприяє 

захисту національної культури від «масової культури», завдяки висвітленню 

таких тем, як теорія та історія культури, прикладна культурологія, 

пам’ятникознавство, музеєзнавство, етнокультурологія, культурна 

антропологія тощо. Також згадуються і видання, що висвітлюють сучасний 

стан культурного життя в Україні, а саме: «Українська культура», «Культура 
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і життя», «Кіно – театр», «Образотворче мистецтво» та ін. Тобто не можна 

нарікати на повну відсутність культурних джерел, адже вони все ж таки 

існують та підтримують культурний дух тих, хто цього прагне [43, с. 40–41]. 

Більше того, за результатами психолінгвістичних досліджень, які 

опублікувала у своїй статті «Транслювання національної культури сучасними 

ЗМІ: тенденції та перспективи» Тетяна Кузнєцова, виявляється, що 

українського читача цікавить пізнавальна інформація культурологічного 

змісту значно більше, ніж новини, опубліковані жовтою пресою. На думку 

читачів, вони сприяють поширенню негативних емоцій. У пріоритеті для 

сучасної аудиторії стоїть зацікавленість та значущість інформації, а вже 

потім йде розважальність. Отже, виходить, що суспільство прагне до 

висококваліфікованої масмедійної продукції, але, оскільки її на нашому 

інформаційному ринку обмаль, воно змушене задовольнятися тим, що є [18]. 

Західні науковці значно раніше почали висувати свої теорії щодо ролі 

масової комунікації в культурі. Одним із перших цим питанням почав 

займатися Вальтер Бен’ямін. Він особливо гостро був занепокоєний тим, як 

медіа впливають на художнє мистецтво. Адже з новітніми технологіями 

можна було б виробити копію будь-якого твору мистецтва, тим самим 

знищуючи ексклюзивність та неповторність тієї чи іншої роботи. Він вважав, 

що тоді «знецінюється геніальність, таїнство мистецтва та вічна цінність». 

Замість культури, яка розрахована на індивідуальні смаки, нині виходить все 

більше тієї, яка б задовольняла всі маси без винятку. Таку культуру не 

сприймають, як представника нового виду мистецтва. Навпаки, для неї 

пропонується навіть використовувати такий термін, як «де-арт», що означає 

«деструктивне мистецтво». Адже нова культура знищує усю ту цінність 

здобутків, яка до цього накопичувалася протягом довгого відрізку часу [16,  

с. 150]. Абраам Моль називає механізми такого процесу створенням «уявних 

музеїв» із тих багатьох копій, які тепер створити не виникає жодних 

труднощів, а анігіляцію цінностей оригіналу «вакханалією туризму» [33,       

с. 305]. 
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Із появою ЗМІ люди дійсно почали більше уваги приділяти 

культурному розвиткові, але це стало результатом «зворотнього ефекту», 

тобто людина почала поглинати настільки багато інформації, що зовсім 

перестала фільтрувати її та орієнтуватися в ній, а це в свою чергу призвело 

до втрати нею індивідуального смаку [16, с. 88]. 

Маршал Маклюен вважав, що засоби масової комунікації вплинули на 

творчість великих письменників, до яких він звертався. Це Чарльз Діккенс, 

Федір Достоєвський, Джеймс Джойс, Джон Дос Пассос. Начебто в їхніх 

творах відчувається вплив та наслідки тих таки мас-медіа. Він також вважав, 

що після виникнення преси, письменники почали використовувати у своїх 

працях її структурні характеристики. Адже газета і сама є сукупністю 

окремих нез’єднаних між собою елементів. Це дало поштовх активному 

розвитку такому стилю в письменництві, як символізм. 

Особливо тонко до цього питання підійшов відомий письменник Едгар 

По. Використовуючи у своїх творах стиль символізму, він проводив паралелі 

між тим, як розвивається комунікаційно-інформаційний процес у світі, та 

тим, як розвиваються події у його художніх творах.  

Не останню роль у розвитку художньої культури зіграло і радіо. Адже з 

його виникненням з’являється багато нових жанрів таких, як: ток-шоу, 

вікторини, драматичне мовлення, яке в свою чергу ділиться на трилери, 

мильні опери тощо. З появою радіо, людина вперше відчула, що таке 

реклама, яка, до речі, також є сучасним мистецтвом. Маршал Маклюен із 

скептицизмом ставиться до надання рекламі такого статусу і називає її 

«печерним мистецтвом ХХ століття» [34]. А от Всеволод Вільчек називає 

рекламу найсвоєріднішим мистецтвом, яке виспівує людину, а не річ. 

Продукція масової культури постає у засобах масової інформації у вигляді 

великої кількості форм та жанрів. І перш за все як культура споживча, 

культура-товар, вона і продається у ЗМІ укупі з товаром, тому із 

найпоширеніших жанрів західних ЗМІ, а згодом і вітчизняних, стала реклама 

[25, с. 142]. 
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За допомогою реклами, згідно з тим, наскільки часто вона з’являється 

на екранах, можна вивчати культурні вподабання суспільства. Адже її тексти 

та образи дають повну картину культурних стереотипів. Так,                          

А. М. Шестерина у своїй науковій розвідці «ТБ на службі мистецтва?» 

наводить приклад ключових прийомів створення російської реклами. За її 

прикладом спробуємо навести варіант стереотипів створення української 

реклами: 

– візуалізація стереотипів (українська сільська сім’я у вишиванках у 

рекламі препарату «Фестал»); 

– використання символів минулого (козаки в рекламі горілки); 

– використання національних засобів (німецьке пиво, фінська риба, 

італійський сир); 

– використання творів мистецтва (Венера Мілоська в рекламі чіпсів 

«Люкс») [44, с. 85].  

Таким чином, не можна відкидати рекламу, як певне джерело 

формування культурних вподобань. Хоча Тетяна Кузнєцова вважає 

неприпустимим, що деякі названі національні символи використовують для 

реклами горілчаних напоїв або ж інших товарів, що сприяють отруєнню 

нашої нації. Адже це призводить до викривлення національно-культурних 

цінностей та сприяє тому, що «морально-духовні цінності замінюються 

явищами матеріального комфорту, поширеного споживацтва» [18]. 

Телебачення, на думку Маршала Маклюена, є результатом виникнення 

таких видів мистецтва та явищ, як: дії великих корпорацій, абстрактне 

мистецтво, швидке розповсюдження таблоїдної преси, поява «тактильних 

книг» кишенькового формату. Він стверджує, що телебачення взагалі 

впливає майже на всю культуру. До того ж Маршал Маклюен не може дійти 

висновку: добре це чи погано, адже він бере участь у наданні телебаченню 

такої властивості, як «всепроникаючий демонізм», і тут же говорить про 

згубний вплив цього виду ЗМІ на дитячу свідомість, оскільки телебачення 

заполонило їх час і розум, і вони вже не бачать сенсу у читанні книжок.  
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Маршал Маклюен наголошує на тому, що спілкування людей починає 

відбуватися через міфологізацію, через вплив телебачення. Начебто, міф має 

найбільш ефективний вплив на суспільство, адже створюється міфологічна 

реальність, яку нав’язуть суспільству [34]. Телебачення, це наче продовження 

нашого світогляду, хоча насправді, все те, що ми бачимо на екранах, не 

висвітлює наше особисте бачення й ставлення до тієї чи тієї проблеми. Але 

тут вже починає діяти телевізійний «міф», коли людина сприймає чужу 

думку за власну, саме такою є психологія аудиторії, яка дивиться на 

телеекран. Візьмемо, наприклад, новини, які за задумом повинні 

грунтуватися на реальних подіях, але вони всерівно не є повним 

віддзеркаленням реальності [45, с. 66–68]. Телебачення — це незвичайне 

середовище, яке має надзвичайні властивості, що дозволяє, як передавати 

міфи, так їх і виробляти [45, с. 251].  

Телебачення звільняє від необхідності людей у спілкуванні один з 

одним, вони не відчувають потреби у прямій передачі інформації, оскільки 

задовольняють свої комунікативні потреби через перегляд телепередач. 

Людина щось вигадане починає сприймати за справжнє, що робить її 

слабкою, і дозволяє засобам масової комунікації безперешкодно керувати її 

свідомістю. Аудиторія вірить тому, що побачила, оскільки візуальний канал 

сприймання на підсвідомому рівні вона інтуїтивно починає сприймати за 

справжній [25, с. 178]. 

Телебачення виконує роль менеджера народу, адже саме воно показує 

та розподіляє, робить висновки та доносить дії тих чи інших владних 

структур, узгоджує вчинки та події, які мають безпосереднє відношення до 

кожного члена суспільства. Людина, на думку того ж таки Маршала 

Маклюена, залежна від телебачення, вона бачить свої або ж копію своїх дій у 

відображенні і цим самим відчуває важливість свого існування. Тут він 

спирається на «війну поколінь». Адже нове покоління, яке розвивалося разом 

із появою перших телеефірів в кінці сорокових, суттєво відрізнялося від 

попередніх. У їхніх пріоритетах були зовсім інші цінності, оскільки молодь 
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через телевізійний простір могла побачити інший вимір та попередні часи. 

Вони вже були заручниками нової культури, а саме поп-культури, яка 

наважилася боротися проти системи, що створювалася багато років і нині 

стоїть на порозі загибелі. Теоретик не вважає це негативним наслідком, 

оскільки визнає, що саме телебачення дало змогу хоча б новому поколінню 

відстоювати свої погляди та піти проти істеблішменту, який вже не був 

запорукою гарного життя [34]. 

Ольга Кохана у своїй статті «Масова культура та ЗМІ: сучасний етап» 

стверджує, що із самого початку свого зародження масова культура 

виступала як свого роду бунт, вона робила, як вже зазначалося, виклик 

істеблішменту та мистецтву, яке його обслуговувало. Та через деякий час 

авторка заявляє, що масова культура сама стала істеблішментом [24, с. 156]. 

Абраам Моль стверджує, що дивлячись на екран телевізора людина 

дуже часто забуває, що перед нею віртуальна реальність, і починає 

сприймати її, плутати зі справжньою реальністю. Він називає союз засобів 

масової інформації із мистецтвом — «машинним мистецтвом». Адже воно 

стає одним із видів не творчої, а вже практичної діяльності й отримує новий 

соціальний статус. На заміну шедеврам приходить «споживче мистецтво», 

яке безперестанно потрібно штампувати у великих кількостях, аби 

задовольняти потреби масової аудиторії. Мистецтво, як раніше, більше не 

претендує на те, щоб жити вічно, воно наразі мусить задовольнятися тим, що 

володіє достатньою силою для протистояння розпаду та обезціненню в 

сучасному світі масового копіювання. Але наразі без машинного мистецтва 

не можна обійтися, оскільки соціокультурний ріст настільки швидкий, що, 

крім нього, ніхто не зможе задовольняти споживчий попит, адже лише він 

володіє такими прийомами, як комбінаторика та вивчення різних варіацій на 

основі оригінального першоджерельного замислу. У сучасну епоху споживач 

все далі й далі віддаляється від самого автора, він починає відвикати від 

ефекту спонтанності, який був притаманний мистецтву без ЗМК. Йому 

потрібні посередники, інтерпретація, яка виконується за допомогою 



 

42 
 

найрізноманітніших засобів масового поширення. Таким чином, відбувається 

відчуження культури [4, с. 229].  

Отже, тепер існує лише споживче мистецтво у споживчому світі. Адже 

культуру використовують так само, як і засоби побутової техніки, наприклад, 

як пральну машину. Тепер доступ до культури доступний кожному, всі ми 

зрівнялися і стали рівноправними. Адже кожний тепер має право на щастя, а, 

оскільки, «прекрасне має невід’ємний елемент цього, то, отже, всі ми маємо 

право на прекрасне» [34, с. 261]. Тепер ним може користуватися не лише 

якась окрема людина, спираючись на свій високий персональний статус чи 

іншу привілейовану можливість, а кожен без винятку. Всі тепер рівні у 

правах. А з цією можливістю бути для всіх, втрачається оригінальність 

кожного з видів культури. Адже раніше деякі шедеври, які вважалися 

вічноціннісними, спираючись на свій масштаб (архітектурні пам’ятки), 

згодом можуть не бути такими. Оскільки кожне фото та відеокамера із 

зробленою зйомкою забирає із собою маленький шматочок вічності та 

оригінальності, що призводить до знищення особливості того або того твору 

мистецтва чи архітектури [33, с. 263–266].  

Володимир Саппак у своїй книзі «Телебачення і ми» розглядає різні 

аспекти телебачення як культурного продукту. У ній він роздумує як над 

позитивними властивостями цього виду засобів масової інформації, так і над 

негативними, зокрема, чи не стало телебачення дешевим розпродажем 

мистецтва. Адже ми більше не ставимося до мистецтва, як до чогось 

неосяжного, бо звикли, наприклад, до присутності з нами у кімнаті актриси, 

яка читає нам вірш великого поета. Ми думаємо, що мистецтво створене для 

того, аби обслуговувати нас, і більше не служить прекрасному. Воно змінило 

свої функції і тепер існує для того, аби ми зверталися до нього тоді, коли нам 

нічого робити. Мірою різкості, з якою нині говорять про телебачення, є 

естетичний демпінг. Критикувати телебачення у наш час стало модним, 

навіть знаком гарного тону. До того ж, зазвичай, критикують не окрему якусь 

передачу, а телебачення загалом, з урахуванням того, що не помиляться.  
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В. Саппак називає все телебачення витвором мистецтва, але на відміну 

від усіх інших мистецтв до нього люди не мають поваги, яку потрібно 

повернути. Адже значення телебачення у культурі дуже велике, оскільки за 

ним стоять театр, кіно, в певній мірі навіть література. Воно несе 

відповідальність перед усім мистецтвом та перед багатьма людьми, в очах 

яких воно може як вознести мистецтво, так і принизити його. Все це вже 

залежить від самих людей, які повинні змінити своє ставлення до нього. 

Таким чином, телебачення має організувати глядача. Наприклад, людині, яка 

в капцях із бутербродом в руках дивиться телевізор, мистецтво може або 

допомогти піднятися їй до свого рівня та засвоїти великі цінності мистецтва, 

або самому опуститися до її щабля. Тут автор наголошує на тому, що 

естетичний рівень йде попереду технічного [45, с. 83–84]. 

На відміну від Володимира Саппака, Всеволод Вільчек та Юрій 

Воронцов наголошують на тому, що не можна співставляти та називати 

мистецтво і телебачення синонімами. Саме телебачення не є мистецтвом, як 

таким. Воно лише може використовувати численні засоби і прийоми із 

великого арсеналу мистецтва, наприклад, відбором матеріалу, його 

інтерпретацією за допомогою засобів композиції, монтажу, музики і т. п., 

воно може перенести людину в запрограмовану реальність. Автори також 

наголошують на зростаючій естетизації каналів інформації та універсальній 

закономірності їх еволюції. Адже на радіо більше художніх елементів, ніж у 

пресі, а на телебаченні їх більше, ніж на радіо [25, с. 111].  

Оскільки телебачення є масовим явищем, його аж ніяк не можна 

підносити до рівня елітарної культури. Насамперед тому, що телебачення не 

дає змоги відчувати таку рефлексію, як хвилювання, тоді, як справжнє 

мистецтво може змусити до цього. Адже телебачення, охоплюючи широкий 

спектр аудиторії, втрачає такий елемент, як якість. Воно стає засобом із 

випуску конвеєрного мистецтва. Наприклад, візьмемо новини культури. 

Кожного дня в певну годину ЗМК мають висвітлити подію, яка стосується 

цього напрямку. Ця подія може бути вже і не актуальною або ж навіть і не 
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зовсім стосуватися культурологічної тематики. Та, зважаючи на розклад, мас-

медіа змушені за будь-яких обставин подати матеріал. Таким чином, 

деформується культурний смак людини. 

Та, незважаючи на це, і конвеєрному мистецтву можна надати якісного 

сенсу. Насамперед це стосується способу передачі інформації про культуру. 

Адже, зазвичай, журналісти обмежуються простим лінійним перерахуванням 

того, що відбувається, хоча насправді воно потребує більш глибокого 

осмислення та художньо-виразних засобів.  

Щодо українського телебачення, то професор Данило Безклубенко 

нарікає на недостатній професіоналізм співробітників ЗМІ, що є найвищою 

ознакою культури. У цьому питанні він знову ж таки наводить слова 

Олександра Довженка: «необміркованість, недбалість, примітивне 

тлумачення теми, неохайно поданий ідеологічний зміст» [20, с. 14–23]. 

Багато телеканалів, для яких на першому місці стоїть заробляння 

грошей, а вже потім відродження національних традицій та пропагування 

культурних цінностей, сприяють агресивності та чварам між прошарками 

українського народу. Змушуючи останніх неопосередковано бути втягнутими 

у конфлікт та бути глядачами на цій арені розбрату, який не має жодного 

сенсу. 

Найбільше занепокоєння у доктора наук викликає телешоу Савіка 

Шустера, а саме метод вибору матеріалу та складова «комунікативної 

культури». Якщо розтлумачити термін «ток-шоу», то він буде означати 

«розмовне шоу», де кожен має право на висловлення своєї думки. Що ж 

відбувається насправді? До участі запрошуються лише високопоставлені 

особи, в основному це політики, які мають неабияку владу. Далі по поведінці 

цих гостей можна одразу визначити, «хто править парадом». Повна 

антиповага проявляється як і до тих, кому відведена пасивна роль у цьому 

дійстві, тобто до глядачів, так і до тих, хто має опонувати. Порушуються 

правила програми, а то навіть доходить і до бійки. Щодо теми, то тут 

обираються найбільш гострі соціально-політичні питання, у вирішені яких 
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роками не можуть дійти згоди. З боку виглядає так, що наголос стоїть на 

тому, аби роздути конфлікт ще більше, причому до консенсусу так і не 

дійшовши. Можливо, програма і створена для добрих намірів, та виходить 

все навпаки. Результатом цього стає ще більш посилене протистояння між 

сторонами, що не можуть дійти згоди. Недарма в одній із рецензій на 

телепередачу Савіка Шустера Матвій Ганопольський написав, що це 

«руйнування країни в прямому ефірі» [20, с 19]. 

Тому саме ця програма найбільш яскраво підтверджує слова, що були 

сказані ще на початку створення культурних індустрій Теодором Адорно та 

Марком Хоркхаймером, про новітні засоби масової інформації, як про засіб 

нав’язування панівної ідеології [20, с. 14–23]. 

Та, незважаючи на це, в Україні все ж таки, на думку А. Д. Коваля, є 

програми, що здатні носити звання просвітників української культури. 

Зокрема, всі вони існують лише на одному телеканалі «Культура». Адже саме 

цей канал, на його думку, зберігає національні традиції та робить усе 

можливе задля розвитку нових напрямків культури [43, с. 41]. Хоча про 

якість цих програм можна посперечатися. 

Бела Балаш вважає, що телебачення створює продукт витонченого 

мистецтва. Так він називає кіно. Якщо, наприклад, картини художника, книги 

письменника чи музика композитора, які не були визнані за життя самого 

творця, все одно зберігаються і можуть стати популярними через багато років 

серед іншого, більш освіченого покоління, то у кіномистецтві все по-іншому. 

Адже на екрані виживають лише ті кінопродукти, які пройшли іспит 

вибагливої глядацької аудиторії, інші ж зникають одразу на рівні свого 

зародку, і їхня поява стає неможливою як сьогодні, так і через багато років. 

Тому кінотворці мусять максимально розуміти сучасний світ, а не 

сподіватися на визнання у більш сприятливі для цього місця та час. Автор 

називає кіномистецтво «сфотографованим театром», чиєю сценою є уся 

природа.  
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Із появою телебачення з’явилися не лише нові художні твори 

мистецтва, а й нові здібності у людини відчувати та сприймати нове 

мистецтво. Таким чином, відкривається новий етап в історії художнього 

виховання людської особистості. У ході розвитку екранного продукту 

виникає кінематографічна культура або ж кінематографічна точка зору. Кіно 

також володіє зображувальною мовою, завдяки якій у нас виробилася велика 

культура глядацького сприйняття. Адже, крім того, щоб лише дивитися на 

екран, ми повинні робити висновки із побаченого, читати образотворчі 

метафори та символи. Це можна довести тим, що ми у наш час розуміємо всі 

фільми, на відміну від тих, хто їх споглядав тоді, коли вони лише з’явилися. 

Сьогодні ми розуміємо будь-яку ситуацію, яка представлена на кіноекрані, 

будь-який відтінок її значення та всі художні символи. Швидкість розвитку 

сприйняття витворів культури на екрані ми можемо побачити, якщо 

звернемося до старих кінофільмів. Так, переглянувши трагічну стрічку, що 

колись викликала сльози у того покоління, яке було першопрохідцем у світі 

кіно, у нас вона може викликати посмішку. Це доводить про те, що кожне 

мистецтво зазвичай адекватно передає духовні риси лише свого часу. Ми 

переносимо на себе те, що бачимо у фільмі. І це ще не є історією, а людині, 

як відомо, притаманно сміятися над своїм учорашнім «я». Ми насміхаємося 

над застарілою модою, адже перед нами ще не «історичний костюм, який 

сприймається, як красивий та величний». Кіномистецтво унікальне ще й тим, 

що, на відміну від інших видів мистецтва, ми можемо назвати дати його 

виникнення та інших етапів розвитку [46, с. 36; 45–49].  

Теоретики Жан Бодріяр і Ролан Барт вважали, що вплив мас-медіа на 

культуру відбувається через систему знаків та символів, які містять в собі 

кіно, реклама та інша продукція, яку виробляють засоби масової інформації. 

Таким чином, вони формують у людей певну систему цінностей [47, с. 209]. 

Все частіше дослідники приймають теорію щодо «діалогу культур» за 

допомогою мас-медіа. Вони відзначають, що медіа вже дійшли тієї стадії, 

коли ця теорія використовується ними на практиці. Адже засоби масової 
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інформації не з одного якогось боку, а всебічно впливають на кожну 

особистість. Вони поєднують в собі всі можливі види культур, які змушені 

взаємодіяти між собою.  

Дехто із дослідників вважає, що вплив ЗМІ як на культуру, так і на 

самого індивіда значно перебільшують. Адже, на їхню думку, засоби масової 

комунікації — це лише спосіб передачі інформації, при цьому вони її не 

спотворюють і не перебирають на себе роль диктатора. Людина сама вправі 

обирати, що з поданої інформації їй потрібно, а що ні. Медіа лише невелика 

частина з багатьох людських потреб. Більш того, з розвитком засобів масової 

комунікації, підвищенням культурного та освітнього рівня населення по 

каналах засобів масової інформації проходять і приймаються публікою 

високі твори світової класики, які ніяк не можна назвати культурним 

непотребом [27, с. 245–246; 278]. Історія культури також свідчить і про те, 

що виникнення кожного нового засобу масової комунікації 

супроводжувалося розширенням аудиторії за рахунок прошарків, які 

знаходилися поза орбітою професійної культури. 

Таким чином, кінематограф ніяк не міг убити театр, віднявши у нього 

глядачів, про що говорили деякі дослідники, чиї думки про це зазначалися 

вище, адже аудиторією кіно стали нові прошарки населення — величезна 

маса, яка лише завдяки кінематографу змогла долучитися до професійної 

культури. Так само і радіо не могло нанести збиток газеті, оскільки багато 

його слухачів ніколи не були читачами — радіо не відштовхнуло, а навпаки 

долучило до знань, культури, розвивало потреби, які, досягши певного рівня, 

починали переходити і в інші, складніші спеціалізовані канали, наприклад, в 

газету чи журнали [25, с. 128].  
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1.3. Медіакультура 

 

Вивчаючи взаємозв’язок культури та мас-медіа, виникає таке поняття, 

як «медіакультура». Як і поняттю «культура», йому теж немає єдиного 

визначення. Загалом медіакультура — це діяльність засобів масової 

інформації, які висвітлюють соціокультурне середовище, те, яким чином 

передається інформація, культура її сприйняття, а також система розвитку 

особистості, вміння аналізувати, оцінювати медіатекст, опановувати 

медіатворчість. Медіакультура — це перехід від модерну до постмодерну 

[21]. У тлумаченні цього терміну різними теоретиками існують деякі 

розбіжності. Наприклад, Маршал Маклюен вважає, що це поняття існує для 

позначення «масової культури», а російський дослідник В’ячеслав Возчиков 

тлумачить медіакультуру, як синтез масової народної та елітарної культур 

[49, с. 18]. Наталія Кірілова вважає, що медіакультура є посередником між 

суспільством і владою, і що це — окремий особливий вид культури, який 

з’явився у нову епоху [21].  

Медіакультуру тлумачать ще і як спосіб передачі інформації через 

трансляцію аудіовізуального мистецтва за допомогою нових технічних 

засобів, і як спосіб засвоєння людиною сучасного світу у всіх його 

позитивних та негативних проявах, а також і як культуру управління та 

сприйняття інформації, і як таку, що займається розвитком людини, оцінює її 

здібності на засвоєння нових знань, аналізує особливості сприйняття нею 

медійного тексту. Якщо брати загалом всі визначення, то медіакультура — це 

досить широке поняття, яке вміщує в собі симбіоз всіх функцій культури та 

мас-медіа, що існують в інформаційному суспільстві.  

Медіакультуру розглядають як необхідний елемент при діалозі народу 

із владою. Адже для того, щоб він відбувся і мав позитивні наслідки, 

необхідна підготовка кожної зі сторін. Медіакультура відповідає за 

інтелектуальний та етичний бік усіх опонентів. Вона повинна переносити 

аудиторію в інший світ, розповідаючи історію чи то з екрану, чи з радіо, чи 
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то зі шпальти певної газети. Медіакультура також розширила існуючу схему 

комунікативного зв’язку [21].  

Культуролог та філософ Славой Жижек у своїх працях використовує 

такий термін, як «медіатизація», що означає віртуальну реальність, 

перетворення справжнього у штучне. Він вважає, що культура разом із 

людиною повністю поринула у медіатизацію. Медіакультура захопила 

людину і зробила її продуктом нових медіа, після чого людина говорить 

штучною мовою, а її тіло рухається за допомогою протезів. Вона стає 

роботом, яким можна керувати, використовуючи при цьому всі керуючі 

функції тієї ж таки медіакультури [48, с. 13–15]. 

Наталія Кірілова у своїй праці «Від модерну до постмодерну», звівши 

воєдино думки теоретиків щодо того, що таке «медіакультура», пропонує 

таке тлумачення цьому терміну: «медіакультура — це сукупність 

інформаційно-комунікативних засобів, вироблених людством у ході 

культурно-історичного розвитку, що сприяють формуванню суспільної 

свідомості та соціалізації особистості» [50]. 

У своїй статті «Навіщо потрібна медіакультура» вона також подає 

визначення медіакультури одного з науковців — Олександра Шарикова: 

«медіакультура — це частина загальної культури, пов’язана із ЗМК. З одного 

боку — в соціальному плані (культура суспільства — медіакультура 

суспільства). З іншого — в особистісному (культура людини — 

медіакультура людини), коли акцентується взаємодія людини зі світом медіа, 

його сприйняття і творче самовираження через ЗМК, які в кінцевому 

підсумку забезпечують повноцінне залучення людини в життя суспільства» 

[51]. 

Згідно Наталії Кірілової медіакультура, як суспільства, так і людини, 

покликана для того, аби налагодити діалог між владою та людиною. Саме 

мас-медіа і є тим провідником, що зв’язує ці дві складові. Вони несуть 

інформацію, що диктує людина згідно своїх потреб, ЗМІ найбільш ефективно 

і точно генерують той потік інформації, який задовольняє суспільство, вони 
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формують світосприйняття людини та політичний облік. Саме в цей момент 

дуже важливо мати медіакультуру суспільства і медіакультуру кожної 

окремої людини. Адже, без цього не буде продуктивного діалогу між владою 

та суспільством, а також стає неможливим створити розвинену, економічно 

та духовно, державу [21]. 

Знаючи, що ЗМІ мають великий вплив на аудиторію, важливим постає 

питання щодо правильного будування відносин юних споживачів інформації 

із засобами масової інформації. Тут виникають такі поняття як «медіаосвіта» 

та «медіаграмотність», які безперервно пов’язані з медіакультурою. Ці два 

поняття виникають у процесі стрімкої глобалізації. Адже нині актуальність 

медіаосвіти полягає в тому, як медіа подають свою інформацію, що в свою 

чергу формує людське світосприйняття, і саме від того залежить те, яку 

картину світу намалює людина в своїй уяві. 

Документи ЮНЕСКО так трактують поняття «медіаосвіти»: «це 

навчання теорії та практичних умінь для опанування сучасних мас-медіа, 

розглядуваних як частина специфічної, автономної галузі знань у 

педагогічній теорії та практиці. Її слід відрізняти від використання медіа як 

допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань, таких, як, наприклад, 

математика, фізика чи географія» [52, с. 8].  

Дослідниця Інна Чемерис зазначає, що необхідно визначати різницю 

між «журналістьскою освітою» та «медіаосвітою». ««Журналістська освіта» 

— це професійна освіта журналістів, підготовка кваліфікованих кадрів для 

медіаіндустрії. «Медіаосвіта» як процес розвитку й саморозвитку особистості 

на матеріалах та за допомогою засобів масової комунікації покликана 

формувати культуру комунікації, уміння усвідомлено сприймати, критично 

осмислювати, інтерпретувати медіатексти з метою розширення загальних, 

соціокультурних та професійно значущих знань, комунікативних та творчих 

здібностей» [53]. 

Медіаосвіта є дуже важливим елементом у сучасному світі, оскільки є 

міждисциплінарним явищем та привертає до себе увагу представників різних 
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наук. Медіакультура є одним з найважливіших предметів в інформаційному 

суспільстві. Наразі дуже важливим є питання про функціонування 

медіакультури в таких сферах наук, як: психологія, політологія, філософія, 

філологія, культурологія та ін. Медіаосвіта допомагає якнайкраще 

розібратися у можливостях сучасних засобів масової комунікації та 

допомогти правильно оперувати тим потоком інформації, який від неї 

надходить. Для цього необхідно враховувати інформаційно-технологічний 

розвиток найрізноманітніших сфер. Медіаосвіта є окремим сегментом, що 

допомагає розібратися в усіх нюансах використання сучасних 

медіатехнологій. Технічно-комунікаційний потенціал має використовуватися 

на благо суспільства, задля цього молоде покоління повинне навчитися 

правильно керувати всіма потоками інформаційних ресурсів.  

Для того, аби створити єдиний європейський навчальний простір, 

потрібно створити ефективну систему, яка б навчала правильно сприймати 

інформацію, яку ми отримуємо зі ЗМІ. Висувається декілька шляхів: 

запровадити спеціальний навчальний курс із медіатехнологій або ж 

транслювати культурно-просвітницьки передачі за допомогою тих же таки 

технологій. 

У медіаосвіті необхідно не забувати і про психологічний аспект. 

Розробники медіанавчальних теорій стверджують, що саме він є найбільш 

актуальним при вивченні цього терміну. Проблеми, що стосуються 

психології у медіакультурі мають широкий комплекс: «психологічна безпека 

особи в інформаційному суспільстві, вивчення впливу специфічних видів 

медіакультури на психіку людини, вивчення психологічних механізмів і 

наслідків впливу медіа на формування особистості молодої людини, на 

духовну культуру; психологічний аналіз самопочуття особистості в умовах 

медіасередовища; ідентичність особистості в умовах глобального поширення 

мас-медіа; вплив медіасередовища на соціалізацію особистості; соціальний 

аналіз психологічних функцій комп’ютера та Інтернету; спілкування у 

віртуальному просторі: специфіка та ефекти дослідження соціально-



 

52 
 

психологічних впливів Інтернету на особистість; гендерні особливості 

користувачів Інтернету; психологія залежності від віртуальної реальності та 

кіберпростору; рух особистості в полікультурному просторі; соціально-

психологічні ефекти ЗМІ» [56]. 

Медіаосвіта має давати свої результати, ними є медіакомпетенція на 

підвищеному рівні, або ж медіаграмотність. Вона полягає в сукупності знань, 

умінь, мотивів та можливостей, які в свою чергу допомагають критично 

аналізувати, оцінювати, створювати та передавати різноманітні медіатексти й 

аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві. 

Пам’ятаючи, що медіаграмотність — континуум, В. Іванов та О. Волошенюк 

виділяють вісім основних рівнів медіаграмотності. Це: 

• осягнення основних положень (розуміння, що це відбувається не з 

ним/нею); 

• усвідомлювання мови (розпізнавання мовного звучання та 

ототожнювання значень слів); 

• усвідомлювання викладеної інформації (відрізняння вигадки від того, 

що може бути в реальності, вирізняння реклами тощо); 

• розвиток скептицизму (оцінювання можливої брехні в рекламі, чітке 

розуміння, що подобається, а що ні, вміння побачити смішне в некомічних 

героях); 

• інтенсивний розвиток (потужна мотивація до пошуку конкретної 

інформації, вироблення чітких наборів інформації, якій надається перевага, 

високий рівень розуміння корисності отриманої інформації); 

• емпіричне вивчення (пошук різних форм подання контенту та 

переказів, пошук сюрпризів і нових емоційних, моральних реакцій та 

почуттів); 

• критичне оцінювання (сприймання повідомлень такими, якими вони 

є, подальше оцінювання у відповідному середовищі, глибоке й детальне 

розуміння історичного, економічного та художнього контекстів систем, 

представлених у повідомленні, здатність уловлювати нюанси в поданні 



 

53 
 

інформації та відмінність від форми подання інших повідомлень на цю тему, 

здатність зробити висновки про сильні та слабкі сторони повідомлення); 

• соціальна відповідальність (розуміння, що певні повідомлення 

позитивніше впливають, ніж інші; усвідомлення, що чиясь власна думка 

впливає на суспільство, й не важливо, як сильно; визнання, що існують певні 

способи, завдяки яким особистість може конструктивно вплинути на 

суспільство) [52, с. 10]. 

Те як функціонує медіакультура на сьогоднішній день є достатньо 

важливим питанням. На цей момент є два основних напрями у цьому аспекті: 

культурологічний та критичний. Культурологічний напрям є значно вужчим 

оскільки він аполітичнй. Критичний напрям ширший, тому що тут ми 

можемо бачити критику влади, яка використовує медіа у своїх власних 

інтересах як спосіб маніпулювання суспільством [54]. 

Відмінною рисою медіакультури є інформативність. Її зміст повинен 

максимально містити насиченість певною інформацією, яка має можливість 

генерувати та управляти настроями аудиторії. Також медіакультура має таку 

рису, як масовість, що дозволяє виживати у сучасних ринкових відносинах. 

Вона виробляє та поширює емоціональний сенс, гуртує аудиторію навколо 

того настрою, який вона сама створює, що дає медіакультурі змогу щільно 

закріпити свій вплив на масову аудиторію. Масовість означає, що будь-який 

засіб масової інформації може відігравати соціально-важливу роль у 

суспільстві і тим самим впливати на потенційну велику аудиторію [21]. 

Дослідник Келнер зазначив у своїх дослідженнях про те, що новітні 

засоби масової комунікації сучасне суспільство не використовує у добрих 

цілях. Їхня медіакультура знаходиться на досить низькому рівні. Оскільки 

соціальні умови по всьому світі погіршуються: насильство, безробіття, 

вживання алкоголю, залежність від наркотиків тощо, засоби масової 

інформації намагаються компенсувати такий стан речей, пропонуючи 

«продукти медіакультури як артефакти культури споживання, культурні 

продукти, сфабриковані медіа». Підтвердження цього знаходимо у Дугласа 
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Келнера, який вказує на безкінечний потік серіалів, різноманітних ток-шоу та 

інших розважальних програм. Адже саме за віртуальними розвагами 

постмодерністське суспільство, так його називає сам дослідник, людина 

намагається знайти відраду у своєму житті, сповненому проблем. Реклама 

нав’язує свої товари, які, нібито, можуть полегшити сіре буденне життя. 

Сучасну культуру, яка є комерціалізованою, можливо в майбутньому, на 

думку Дугласа Келнера, будуть вважати «варварською культурою» і наші 

послідовники будуть дивуватися, як ми могли поклонятися сучасним поп-

ідолам й обирати в президенти та на інші високі посади теперішніх 

правлячих верхівок [55]. 

 

Висновки до розділу 

Отже, засоби масової інформації відіграють важливу роль у 

формуванні культурного процесу. Це засіб оперативного донесення 

інформації в різні куточки світу, могутня сила впливу на свідомість людей, 

найбільш ефективний засіб впливу на емоції людини, який здатний 

переконувати реципієнта найрізноманітнішими способами. За лічені хвилини 

будь-яка інформація може облетіти світ, і будь-хто може долучитися до неї, 

отримати певні знання. От тільки чи дійсно це буде справжня культура, чи її 

сурогат, тут думки дослідників розходяться. Та й взагалі вчені не можуть 

дійти згоди у визначенні поняття «культура», оскільки воно залежить від 

багатьох різних факторів, що коливаються в залежності від епохи, місця, 

галузі тощо. Так, з появою нових технологічних засобів масової комунікації 

з’явилися нові види культури та жанри у мистецтві. Відбувається тісний 

зв’язок між культурою та ЗМІ, що призводить до виникнення нових понять, 

таких, як: «медіакультура», «глобальна культура» та ін., а також до 

перетворення, розрахованої колись лише на обраних, елітарної культури у 

масову. І тим самим стираючи будь-які кордони між ними. Нині масова 
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культура стає провідною, її розповсюдження відбувається 

найрізноманітнішими численними способами за допомогою мас-медіа. 

Важко однозначно сказати, позитивний чи негативний вплив ЗМІ має на 

культуру, адже тут все відносно, не було б ЗМІ — не виникло б нових видів 

мистецтва. З іншого боку дехто із дослідників не вважає їх повноцінними і не 

відносить у категорію культури, залишаючись прихильником відмерлої 

елітарної культури. Мистецтво та культура досить специфічні явища, з часом 

одні припиняють бути такими, інші ж, навпаки, ними стають в залежності від 

того, якими новими функціями та критеріями їх нагородить новий час та 

епоха.  

Що стосується висвітлення культури українськими ЗМІ, то тут майже 

одностайно висловлюється думка про те, що все, що транслюється 

вітчизняними ЗМІ — це відображення впливу Європи, Америки чи Росії, що 

самоусвідомлення української нації знаходиться на низькому рівні, і вже 

йдеться про знищення нашої культури. Ці песимістичні ноти, звісно, в 

чомусь вони відображають справжні реалії, та не все так погано. Якщо 

розглянути більш детально, а не вдаватися у загальну сучасну стереотипну 

картину, де, начебто, нове покоління нічого не цікавить, крім Інтернету та 

будь-якого розважального контенту, а мистецтво та культурно-національні 

цінності відходять на другий план, то побачимо інший бік медалі. Багато 

науковців, не піддавшись всепоглинаючій паніці з питань культури, 

знаходять позитивні моменти у цій галузі.  

Так, в Україні існують видання, що висвітлюють питання культури, 

деяким із них вже майже сто років, вони вистояли та продовжують виходити 

і нині. Звісно, їхня кількість, порівнюючи з іншими виданнями, не така вже й 

велика, і вони не такі популярні, як, скажімо, політичний чи розважальний 

тижневик або телевізійні програми того ж типу. Але це все залежить від 

пріоритетів певного часу. Адже в країні, де політична ситуація нестабільна й 

постійно звертає на себе увагу, інакше бути не може. Те ж саме стосується і 

розважальних програм. Як вже зазначалося, деякі з них є тим самим 
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мистецтвом, що трансформувалося в іншу форму, прийняло на себе вплив 

технологічних засобів. Воно спростило користування ними. Тепер 

споглядання відомих творів мистецтва можна робити не виходячи із дому. Чи 

потрібно через це звинувачувати суспільство у духовно-культурній бідності? 

Звісно, можливості людини починають зашкалювати, і це дуже часто стає 

причиною виникнення «некультурних» форм культури і її спотворення.  

Багато хто також нарікає на якість культурного продукту, що 

випускають засоби масової інформації, звинувачуючи його у примітивізмі. 

Інші ж, навпаки, вважають, що справа не в якості, а в кількості. Щодо 

останнього, то важливу роль у розвитку культури відіграє соціально-

політичний чинник. Якщо у суспільстві існує безліч проблем такого типу, то 

в першу чергу засобами масової інформації будуть висвітлюватися вони. Це 

стосується й українських ЗМІ, чим і пояснюється велике засилля 

політичними програмами, типу «Шустер Live», що, на думку деяких 

науковців, стають причиною розбрату суспільства.  

Отже, виходить, що висвітлення питань культури українськими 

засобами масової інформації все ж таки існує, але через велику кількість 

нагальних проблем людина не може дозволити собі культурно збагачуватися. 

Адже ще А. Маслоу у своїй піраміді визначив потреби людства, і духовність 

там стоїть не на першому місці. А в Україні, на жаль, багато хто мусить 

думати як задовольнити перші сходинки цієї піраміди. 

Панування технологічних засобів масової інформації зовсім не означає, 

що вся планета тепер взята під один дах, кожному навіюються спільні 

погляди, і всі локальні культурні цінності починають знищувати. 

Незважаючи на ці високі технології, все людство ніколи не стане одним 

суспільством зі спільними морально-культурними принципами. 

Інформування зовсім не означає, що це стане наслідком повного 

наслідування. Звісно, деякі стандартизовані вартості з’являються у всіх 

куточках світу, але їх дія не може повністю знищити той потужний 

соціальний чинник, що формувався протягом багатьох століть. 
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Всепроникаючий глобалізм не знищує національний устрій, а лише взаємодіє 

із ним. Так, багато мов світу є прикладом запозичення культур.  

Багатогранні можливості мас-медіа дають змогу розвиватися культурам 

у найрізноманітніших напрямках. Адже не буде мудро ізолювати культуру, 

шляхом відгородження від будь-яких зовнішніх чинників. 

Задля того, аби людство мало змогу захисти себе від пропагування 

негативного впливу, яким здебільшого користуються засоби масової 

інформації, набуває поширення таке поняття, як «медіаосвіта». 

Впровадження цього терміну, а також його реалізація все більше набуває 

популярності. Медіаосвіту починають впроваджувати у багатьох сферах, а 

також викладати у середніх та вищих навчальних закладах різних 

спеціальностей. Такі заходи, згідно думок вчених, допомагають направити 

вплив засобів комунікації у правильне русло, що дає змогу використовувати 

контент ЗМІ задля навчання, а також для наукових розробок, що в 

майбутньому можуть привести до відкриттів, які сприятимуть виведенню 

людства на новий кращий рівень життя. 

Одним з головних аспектів у запровадженні медіаосвіти є 

психологічний. Оскільки саме він відповідає за те, аби людина не впала в 

залежність від засобів масової інформації, а також, щоб формування 

особистості базувалося на такому підгрунті, яке б у підсумку сформувало у 

людині правильні культурно-ціннісні пріорітети.  

Таким чином, масова культура може мати позитивний вплив на 

людину, якщо перед цим її навчать, як фільтрувати інформацію: що можливо 

буде корисним для її культурного росту, а що потрібно відкидати, як 

негативний вплив на її морально-етичні цінності. Водночас зазначають, що 

медіаосвіта є досить новим напрямком в навчанні, тому знадобиться ще 

деякий час для того, аби вона змогла закорінитися та стати невід’ємною 

частиною в освіті. 

Всі за і проти можна зважувати дуже довго, чим і займаються вже не 

один десяток років як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Деякі концепції 
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знайшли своє визнання і живуть й досі, ставши опорою для нових розробок. 

Інші ж відмирають, не витримавши конкуренції більш вагомих та 

переконливих теорій. Та єдине відомо точно — ЗМІ мають колосальний 

вплив на будь-яку культуру, незалежно від того, позитивний він чи 

негативний, при цьому вони можуть змінювати та корегувати її можливості 

щодо впливу на суспільство. 
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РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РОЗДІЛУ «КУЛЬТУРА» ГАЗЕТ «THE NEW 

YORK TIMES» (США), «THE GUARDIAN» (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ) ТА  

«THE LOCAL» (НІМЕЧЧИНА) 

 

Західні видання славляться високим накладом, великою кількістю 

матеріалів та різноманітністю тематики — економіка, політика і, звичайно 

ж, культура. І якщо з двома першими темами все зрозуміло і не потрібно 

багато думати над їх наповненням, адже назва рубрик говорить сама за себе, 

то культурна колонка дає неймовірні можливості для польоту фантазій. Тут 

можна прочитати все: від останніх тенденцій у світі мистецтва, до останніх 

тенденцій у світі моди. Адже неоднозначне розуміння поняття «культура» 

відкриває широкий спектр спрямувань, які можна висвітлювати у цій 

тематиці.  

Культурна проблематика на шпальтах західних ЗМІ не є рідкістю. Але 

як вже давно заведено, найбільшою популярністю все ж таки користуються 

«культурні» вподобання світського життя. Саме на цю тематику більш за 

все намагаються писати у розділі «Культура». Принаймні так ми звикли 

думати, адже нерідко можна почути на нарікання у бік Заходу, коли ця 

проблема почала просочуватися на сторінки видань пострадянських країн.  

Майже в кожному популярному виданні є розділ культури. Тож ми 

намагатимемося з’ясувати чи дійсно в ньому, на відміну від попередніх 

(економіко-політичних) розділів, читача намагаються більше розважати, ніж 

інформувати. Адже саме західні ЗМІ звинувачують у зародженні цієї 

тенденції. 
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2.1. Культурно-мистецька проблематика видання «The New York 

Times» (США) 

 

«The New York Times» є найпопулярнішим виданням Америки і 

вважається одним із найвпливовіших та найвідоміших ЗМІ. Новини культури 

у ньому розміщенні у розділі «Мистецтво», який поділяється на такі 

підрозділи, як: «Мистецтво та дизайн», «Книги», «Танці», «Фільми», 

«Музика», «Телебачення», «Театри», «Відеоігри», «Події» та «Міжнародне 

мистецтво». Різноманітність й обсяг цього розділу міг би потягнути на 

окреме видання у галузі культури. А щоб мати повну картину цього 

культурно-мистецького розділу газети «The New York Times», детально 

проаналізуємо його тематичні підрозділи [57]. 

Так, у першому підрозділі «Мистецтво та дизайн» розміщено до трьох 

десятків статей, які в свою чергу також поділені на підгрупи. Першими йдуть 

новини про музеї. Тут оголошується про відкриття нових закладів такого 

типу, реконструкцію старих, а також йдеться про виставки, що вони їх 

проводять. Далі йдуть новини про саме мистецтво — реконструкцію картин 

та виставки тих самих картин. Останніми у цьому підрозділі є своєрідні 

критичні замітки. Наприклад, у номері за 24 березня 2014 року, йдеться про 

нагородження премією за створення тимчасових укриттів у країнах, що 

зазнали природних катастроф, архітектора Шигера Бана [58], подаються 

новини про двох дизайнерів, один з яких вже півстоліття творить вироби з 

текстилю, а інший намагається відтворити інтер’єр, що буде користуватися 

популярністю через багато років, так би мовити, дає можливість заглянути у 

майбутнє. Останнім у цьому пункті подається новина про аукціон Сотбис, 

який намагається боротися проти закону, що притісняє права художників 

[59]. 

У наступному підрозділі «Книги» в основному публікуються рецензії 

на нові книги. Так, за 20 березня 2014 року була опублікована стаття про 
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нову книгу Едварада Ейбана «Немає слів». У ній автор розповідає про 

головну тему книги, в якому жанрі вона написана, які моменти в ній 

найбільш привабливі, що спонукало Е. Ейбана на її написання. Згадується і 

про попередні книги письменника, а також, які нагороди він вже має за свої 

праці. Журналіст, крім книги, розповідає й про особисте життя автора, дає 

невеличкий огляд його біографії. Таким чином, ця стаття не обмежується 

лише рецензією. Разом з нею тут подається ще й невеличке досьє на автора 

[60]. 

Підрозділ «Танці» поділений на декілька секцій. У першій з них 

публікуються відгуки на нові постановки в напрямку хореографії. У другій 

— анонс різноманітних танцювальних конкурсів та фестивалів. У третій 

секції розповідається про здобутки знаменитих танцюристів. У четвертій 

йдеться про силу танцю, тобто на прикладі якоїсь популярної танцювальної 

постановки детально аналізуються всі моменти хореографії, звертається 

увага на її особливість та перевагу над іншими. 

Наприклад, у номері видання за 12 березня 2014 року вийшла стаття 

про балетні трупи Геслі Кіркланд та Балет Академії Сходу. Автор статті 

розповідає про свої враження від нещодавно переглянутих вистав, згадує 

попередні виступи цих труп та порівнює їх. Він описує, так би мовити, їхню 

еволюцію, те, як розвивалися вони протягом років своєї діяльності з дня 

створення та до сьогоднішнього часу, чого досягли. Журналіст дуже 

ретельно вивчив творчий шлях цих балетів, тому у результаті вийшло щось 

схоже на творчу біографію, але йдеться не про одну особистість, а про певну 

групу людей, які так чи інакше відіграли доленосну роль у створенні та 

розвитку своєї трупи [61]. 

Підрозділ «Кіно» містить у собі відгуки на нові фільми. Далі йдуть 

новини з особистого та публічного життя акторів, а також розповідається про 

те, як проходили зйомки того чи іншого фільму, та які казуси траплялися на 

знімальному майданчику. Присутній тут й огляд кінофільмів із різних 

куточків світу, що вийшли у прокат. Пропонуються також і фільми для 
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перегляду, які були схвалені трьома відомими критиками, та викладено 

декілька десятків трейлерів. Також тут можна подивитись наявність квитків у 

кінотеатр чи театр та забронювати їх онлайн. Присутні у цьому підрозділі й 

аналітичні статті, які, зазвичай, висвітлюють роль кіно у сучасному житті 

людини. 

Наприклад, у номері газети за 22 травня 2014 року у підрозділі «Кіно» 

була опублікована стаття про новий фільм «Слова та картини», що незабаром 

мала вийти у прокат. Автор розповідає в ній про роль головної героїні, яку 

зіграла славнозвісна Жульєт Бінош, а також про те, що основним 

інструментом, який надав особливого акценту фільму та відіграв важливу 

роль у мистецтві, був стілець. Сюжет фільму пов’язаний із романтичною 

історією кохання головної героїні — художниці, яка страждає невиліковною 

хворобою і змушена через це малювати свої картини лежачи на стільці. 

Стаття є рецензією на цей фільм. Автор не відходить від заданої теми і не 

зачіпає якихось інших аспектів життя акторів стрічки [62]. 

Слід зауважити, що рецензії, опубліковані в газеті «The New York 

Times», здебільшого носять позитивні відгуки чи то на фільм, чи на книгу. 

Дуже рідко тут можна зустріти статті, що негативно описують той чи інший 

мистецький витвір. 

Підрозділ «Музика» візуально розподіляється на три основні колонки. 

Ліва, що займає майже 40% веб-сторінки цього підрозділу, присвячена 

здебільшого оглядам музичних подій та критиці оркестрових і вокальних 

концертів, анонсам подій та виступам джазових і поп-виконавців та 

колективів, оперних виконавців та труп. Загалом класичній музичній 

культурі приділяється доволі багато уваги, не зважаючи на те, що американці 

є великими шанувальниками джазу. Журналісти цього підрозділу всіляко 

намагаються догодити прихильникам цього суто американського формату 

естрадного виконання. 

Одразу помітно, що для американського музичного ринку, основним 

елементом є не подія, а людина, митець. Багато уваги приділено тим, хто 
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пішов із життя, і тому, як увіковічено їх пам’ять в історії музики, особливо, 

якщо йдеться, знову ж таки, про джазових виконавців та музикантів. Власне, 

ліва колонка і починається не анонсом про концерт чи музичну подію, а, 

наприклад, сумною звісткою про смерть Бена Кінга (1 травня 2015 року), 

великого джазового виконавця, якого автор статті, граючи словами, називає 

«чуттєвим» (англ. «soulful»), адже водночас, це слово можна розуміти як 

похідне від соул-музики, музики, що є варіацією джазової музики, базується 

на ритм-енд-блюзі та характеризується душевно-емоційною вокальною 

манерою та імпровізацією [63].  

Характерним для неймовірних історій є й стрімкий злет видатних 

музичних особистостей, які так подобаються американському загалу, тобто є 

початок «з нічого». Певно, такі кар’єрні історії знаходять найбільшу 

підтримку у душах прихильників «американської мрії», навіть якщо йдеться 

про музику та культуру в цілому, а не лише про підприємництво і бізнес. 

Саме так розпочинав свою музичну кар’єру і пан Кінг. Він працював у 

закусочній батька, коли місцевий імпресаріо Лавер Петерсон випадково 

почув, як майбутній джазовий ідол співав щось собі під ніс, та переконав 

його стати частиною групи, якою він керував. На цьому кар’єра співака 

пішла вгору. Автор статті взагалі не прагне втомлювати читача історією 

подальшого становлення Бена Кінга, чварами в новому колективі чи іншими 

труднощами, натомість, фокусується на найкрасивіших епітетах, що могли б 

бути застосовані до його унікальної манери виконання, яка, на жаль, тепер 

буде доступна аудиторії лише в записі. Журналіст називає його виконання 

впевненим та розслабленим, м’яким, «штучно величним» та витонченим, 

проте в той же час повним сильного почуття та емоцій. Автор використовує 

складний словниковий запас, щоразу підбираючи найбільш вдалі епітети для 

характеристики таланту. Таким чином, рівень освіченості і знання мови 

американських журналістів, які пишуть про музику та культуру, вражає [63]. 

За сумною новиною йде огляд нового концерту оркестрового ансамблю 

«С.І.М.», що складається з виконавця-баритону, гравця на саксофоні, 
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оркестру та хору. Характерним показником рівня цієї музичної події автор 

статті називає присутність на концерті великої кількості професійних 

музикантів. Окремі номери вражають новизною, оскільки музиканти 

використовують багато електронних інструментів, роблячи звучання не 

зовсім звичним. Так концерт прагне використати та продемонструвати 

найновіші наукові винаходи й розробки в галузі музики. Можна зробити 

висновок, що не тільки пересічні американці, але й творчі особистості 

обожнюють нові технології та прагнуть використовувати їх у своїй 

професійній діяльності. Найголовнішою рисою такого концерту автор 

називає «секретну логіку єднання», завдяки якій «атональний вилив емоцій» 

дивовижним чином складається у логічну і зрозумілу форму. І знову ж таки 

неабиякий вплив на читача має літературний талант автора статті [64] . 

Не забувають американські автори підрозділу «Музика» і про таланти з 

інших континентів, що приїздять із виступами до США, особливо, якщо 

йдеться про дружні країни на кшталт Австралії та виконавців-аборигенів, які 

представляють її корінне населення. Мабуть, це визвано, крім іншого, і тим, 

що в Америці також є корінне населення індіанців, яке, як і аборигени 

Австралії, притіснялося після приїзду до США білих господарів континенту. 

Наприклад, для австралійського виконавця-аборигена Гурумула, концерт у 

США, про який пише автор, є дебютом у цій країні. Цікаво, що він пройшов 

у клубі «Субкультура». Це наштовхує на думку, що корінне населення та 

його культуру вважають такими, що «суттєво відрізняються від інших груп у 

певній культурі або спільноті», адже саме так трактує термін «субкультура» 

американський тлумачний словник англійської мови «Меріам Вебстер». 

Втім, як і автора статті про померлого майстра соул-музики Кінга, так і 

автора статті про талановитого австралійського виконавця більше цікавлять 

його вокальні дані, ніж теоретичні аспекти. Він називає його голос високим 

та спокійним, «віддаленим», тобто таким, що лунає з відстані. Він тонкий, та 

«заживлюючий рани та біль», втихомирюючий. Він ніжний та йому 

притаманне «соромливе тремтіння», таким голосом, на думку автора статті, 
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ідеально було б співати колискові. Для аборигенів музична культура тісно 

пов’язана з оточуючим світом та звуками природи: пісню про тропічну 

пташку Гурумул закінчує високим фальцетним пташиним співом. Сьогодні 

популярність виконавця в Австралії та за кордоном є безмежною, він 

виступає в концерт-холах, з оркестрами, співає для голів урядів та держав 

[65]. 

Оскільки важливою для американських журналістів музичного 

підрозділу видання є пам’ять про особистостей музичного напряму та їх 

внесок у розвиток світової музичної культури, новини і далі продовжуються 

такими звістками, наприклад, про загибель ще двох митців — відомого 

трубача та колишнього члена Бостонського симфонічного оркестру Рольфа 

Смедвіга, який помер від серцевого нападу у віці 62 років, та джазового 

піаніста Марті Наполеона. Останній, очевидно, не був окремою музичною 

фігурою, відомою широкому загалу, так як для кращої «ідентифікації» 

музиканта автор статті пов’язує його з іншим всесвітньо відомим джазовим 

гуру, називаючи статтю «Марті Наполеон помирає у віці 93 років. Джазовий 

піаніст, що грав з Луї Армстронгом» [66]. 

Центральна колонка підрозділу «Музика» не є об’ємною. Вона 

інформує читача про останні події з фестивалів та музичних конкурсів, що 

наразі проходять в американських містах. Тут також є інтерв’ю із 

виконавцями про випуск їхніх нових альбомів, до того ж інтерв’ю можна не 

лише прочитати, а й прослухати, адже газета забезпечила читача 

плейлистами, таким чином підсиливши ефект від «прочитаного» 

«прослуханим». Отже, культурний розділ онлайн-видання бере на себе певні 

функції радіо, і робить музичні новини більш живими. Тут можна прослухати 

і самі треки з альбому, що є предметом інтерв’ю. 

Ретельно журналісти цього підрозділу стежать також і за тими, хто 

здобув премію Греммі. В окремому аудіозаписі масмедійники коментують 

виступи зірок та дискутують стосовно їхнього успіху або провалу.  
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Що нижче спускатися по цій частині підрозділу «Музика», тим нижчою 

є культурна цінність новини. Наприклад, колонка закінчується новиною 

«Репер Кені Вест стрибає в озеро в Арменії». При переході за посиланням 

розумієш, що нічого, крім відео того самого стрибка та стрибаючого за 

репером натовпу, чекати не варто. Такі «новини» у кінці колонки є 

неочікуваними і частково нівелюють захоплення попередніми стандартами 

якості написання новин про музичну культуру. 

Остання, третя колонка, починається календарем культурно-музичних 

подій Нью-Йорка та інших американських міст. Далі йде топ 10 музичних 

новин, які найчастіше читають та пересилають один одному американці. 

Потім автори колонки відходять від музичної тематики й переходять до 

тематики лінгвістично-пізнавальної, подаючи статтю, що задається 

питанням, наприклад, «Чому люди, які є двомовними, розумніші за інших?». 

Зрештою все закінчується рекламою, але дещо специфічною, бо це реклама 

творів культури (наприклад, картин імпресіоністів) або розкішних об’єктів 

нерухомості. І те, й інше продається на аукціоні «Сотбіс». Скоріш за все, таку 

рекламу розміщено саме в музичному розділі, тому, що поціновувачі якісної 

музики більш схильні мати смак і до якісного образотворчого мистецтва та, 

певно, і до розкішної нерухомості. До того ж рекламодавець сподівається, що 

ці люди настільки ж багаті фінансово, як вони багаті і духовно, що можуть 

придбати ці картини чи житло [67]. 

Підрозділ «Телебачення» містить у собі інформацію про телевізійні 

канали, рейтинг популярності телепередач, досьє на акторів телесеріалів та 

ведучих різноманітних ток-шоу, інформацію про технічні особливості 

трансляції та, звичайно, анонс програм. Досить незвичним є те, що тут також 

пишуть про новини від рекламної індустрії. А саме, читача інформують про 

рекламу, яку він невдовзі зможе побачити [57].  

Можливо, через те, що американська аудиторія дуже зацікавлена 

проблемами екології та захистом навколишнього середовища, підрозділ може 

починатись матеріалом, що розглядає ці проблеми. Наприклад, такою є 
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стаття Ніла Генцлінгера «Екологічні теми для маленької планети на 

телебаченні», що надрукована у номері за 18 квітня 2015 року. 

Перша серія програм має назву «Домівки тварин» і розглядає цілу 

низку питань щодо того, як і де різні види тварин будують своє житло, і 

наскільки корисними та продуманими є ті архітектурні рішення, які людиною 

сприймаються як купка гілок чи дірка у ґрунті. Поєднання практичності та 

тендітності, на думку автора, є основною окрасою цих архітектурних 

витворів.  

Є й інша серія програм, яка залишить глядачів засмученими й 

примусить задуматися над тим, наскільки жахливе у людства ставлення до 

планети. Вона називається «Велике невидиме» і демонструє всі наслідки 

глибоководного виливу нафти у Мексиканській затоці. Фільм показує, як 

катастрофа вплинула на риболовлю, як проходить відновлення води та дна, 

які питання та ризики існують. Директор Маргарет Браун, також не забуває 

про одинадцятьох робітників, що загинули під час аварії.  

У наступній серії програм критика направлена на зовсім інший 

предмет, хоча стосується він проблеми захисту навколишнього середовища 

лише опосередковано. Серія документальних фільмів «Просто з’їж — історія 

харчових відходів» розкаже про неймовірну кількість їжі, яку людство 

викидає на смітник. Науковець Дана Гундерс інформує про те, як вона навчає 

фермерів більш ефективніше користуватися землею та водою, не зловживати 

добривами, якісніше зберігати та транспортувати врожай. 

Є й інша проблема і ця проблема стосується споживача, адже близько 

40% всієї їжі не з’їдається і направляється до сміттєзбірника. Науковець 

проводить експеримент, у якому пара волонтерів намагається прожити, 

вживаючи лише викинуту їжу протягом шести місяців [68]. 

Цікавими є і новини про телеканали, особливо коли йдеться про 

скандал, який переміщається з культурно-телевізійної площини до правової. 

Так, стаття Джона Кобліна «З американським офісом каналу Аль-Джазіра 

судяться за сексизм та антисемітизм», вміщена у номері за 29 квітня 2015 
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року про неприпустиму поведінку одного з босів американської філії 

сумнозвісного катарського телеканалу (саме він колись транслював заяви 

терориста номер один Осами бен Ладена). Метью Люк, один із колишніх 

медіа-директорів телеканалу, подав позов до суду Нью-Йорка на свого боса 

Османа Махмуда, стверджуючи, що той його безпідставно звільнив. Це 

трапилося, коли Люк поскаржився на начальника кадровому відділу 

телекомпанії, пояснивши, що той наказав йому не допускати жінок до участі 

у робочих зустрічах та забирати у них проекти, над якими вони працювали із 

самого початку. Більше того, Люк звинуватив Махмуда в антисемітській 

поведінці, яка була продемонстрована його прагненням замінити 

ізраїльського оператора на палестинського. Жінка, віце-президент 

телеканалу, яка не виконала цієї забаганки, була переведена на іншу, нижчу 

посаду. Крім того, Люк стверджує, що, на думку колишнього його шефа, 

«кожний, хто підтримує Ізраїль, має горіти в пеклі». Сам бос такі 

звинувачення в інтерв’ю із «Вашингтон Пост» назвав тотальною брехнею 

[69]. 

У підрозділі «Театр» міститься інформація про закулісне життя сцени, 

повідомляється про те, як проходять репетиції, чим задоволені або 

незадоволені актори, режисери чи інші працівники театру. Як вже було 

заведено у двох попередніх підрозділах, тут також друкуються рецензії на 

спектаклі та оголошується інформація про прем’єри, викладено анонси 

програм. Робиться неймовірно широкий огляд театрів, з якого потім 

виводиться рейтинг популярності вистав. Аналітичні статті тут займають 

досить багато місця, їх автори пишуть про художню цінність та вдалість тієї 

чи тієї постановки, або ж навпаки, засуджують її, в них присутній 

порівняльний аналіз гри акторів, вивчення реакції аудиторії та відповідні 

висновки щодо сили впливу та вражень оточуючих. У цьому ж таки 

підрозділі вміщують інформаційні замітки про відкриття нової сцени, 

гастролі театральних труп, а також новини про вручення премій у цій галузі. 
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Підрозділ «Театр» організовано у схожий спосіб до підрозділу 

«Музика». Його праву колонку відведено календарю п’єс та театральних 

подій, за якими йдуть статті-лідери за популярністю серед читачів. 

Закінчується все, знову ж таки, не зовсім релевантною тут рекламою елітної 

нерухомості та незабутніх турів до Південної Африки. Проте тут 

простежується і відмінність від підрозділу «Музика». Права колонка 

пропонує глядачеві не обмежуватися лише читанням новин, а й поринути у 

перегляд відео. Розпочинається лінійка із відвертих розповідей акторів про 

те, як і коли вони зрозуміли, що створені для театру. Далі друкується 

нескінченна кількість уривків із найрізноманітніших п’єс. І хоча тривалість 

кожного з них у дві – дві з половиною хвилини, і це не дає змоги зрозуміти 

багато, але принаймні можна отримати уяву про те, чи варто купувати квитки 

на ту чи іншу виставу[70]. 

Центральна колонка «Театру» переймається, наприклад, і театральною 

премією «Тоні» (Tony Awards) 2015 та її номінантами, а також оглядами 

театральних шоу. Можна вибрати ті, що до вподоби, — нові, або ж ті, які 

були обрані театральними критиками як найкращі. Іноді нова театральна 

постановка одразу ж отримує схвальні відгуки Бена Брентлі, Чарльза 

Ішервуда та інших театральних критиків «Нью-Йорк Таймс», наприклад, 

відгуки про п’єсу театру «Фіаско» «Два джентльмени із Верони». За словами 

одного з головних героїв, Портеуса, вона є такою, в якій весна та кохання 

мають «невпевнену славу квітневого дня», у якому «сонце і грозовий дощ 

боряться за панування». Портеус у своєму настрої, приязні чи неприязні та й 

взагалі ставленні до людей є таким же мінливим, як і квітень [71]. Автор 

статті називає театр «Фіаско» маленькою трупою з «розширеною» уявою та 

прагненням помучитися із класикою, у якої «колючки, як у троянди», — саме 

до такої категорії журналіст відносить цей шекспірівський твір. Автор вважає 

трупу особливою, оскільки у всіх їхніх п’єсах завжди задіяно невеликий 

склад акторів, декорації є мінімальними, а сила інтерпретації напрочуд 

яскравою [71]. 
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Ліва колонка, як завжди, є найбільш об’ємною. Вона наповнена 

інформацією про творче життя акторів, оглядами вистав (багато чого тут 

дублюється із вибором критиків на центральній колонці сторінки), 

використанням Твіттеру та інших сучасних засобів розповсюдження 

інформації у театрально-культурному просторі [70].  

Далі йде підрозділ, що має назву «Відеоігри». Тут інформують про 

новинки з віртуального світу. Багато пишуть про позитивні сторони цього 

захоплення, а саме, як за допомогою ігор можна навчатися. Детально 

описується тактика ходів, яку необхідно використовувати, обговорюється 

естетичний аспект цієї сфери, тобто дизайнерськи вдало чи не вдало 

оформлена та чи інша відеогра. Розповідають про використання відеоігор у 

більш широкому спямуванні, ніж тільки для гри. Наприклад, в одному із 

номерів видання розміщено статтю про те, як музеї використовують новітні 

технології відеоігор для створення інтерактивних виставок, що допомагають 

приваблювати відвідувачів. Для цього робиться відеоогляд гри, яку ділять на 

складові, і потім роблять висновки щодо її конкурентоспроможності у цій 

діяльності [72]. 

Дев’ятим підрозділом є «Події». Тут можна вибрати собі спрямування 

того заходу, який вас цікавить (мистецтво, опера, комедія, джаз, театр, для 

дітей), чи за місцем проживання. У підрозділі дається повна інформація щодо 

часу та координат заходу. Читач для себе може сортувати події й за вибором 

критиків, які радять їх відвідати. Наприклад, у номері за 25 червня 2014 року 

першим вміщено матеріал про мюзикл «Клінтон», який автор називає «по-

розумному дурною, пустою та сатиричною політичною історією». Його 

автори — австралійські брати Пол та Майкл Ходж. Мюзикл розповідає про 

двох президентів, першого — урбаністичного та сріблястоволосого В. Дж., та 

другого — непристойного й хтивого Біллі, хоча Хіларі Клінтон любить їх 

обох. Критик Лора Коллінз Х’юс називає мюзикл «підступним і в той же час 

співчутливим глузуванням над відомою особою» [73]. 
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Там, де є місце мюзиклу, є місце і театру у класичному розумінні цього 

слова. Наприклад, стаття про постановку п’єси «Черчіль» пропонує по-

новому сприйняти постать видатного британського лідера часів Другої 

світової війни. Тут він балакучий, грайливий і комічний. П’єса представлена 

у форматі «шоу однієї людини», адаптована та виконана Рональдом Кітаном. 

Автобіографія презентована у двох актах і є скоріше матеріалом 

розважального характеру, ніж твором, який претендує на будь-який резонанс. 

Акцентуючи увагу на житті, сповненому анекдотів, Кітан, на думку автора, 

прагне «побільше охопити, при цьому не заглиблюючись» [74]. 

Утім, інші критики цього підрозділу радять долучитися і до музейного 

мистецтва. Наприклад, матеріал про те, що у музеї мистецтв «Метрополітен» 

проходить виставка фотознімків Петра Укланського «Фатальна пристрасть». 

На думку критиків, поліморфне ставлення митця до фотографії приводить 

його до постійної зміни масштабу, плівки та методів друку знімків. У той же 

час, він, ніби вчений-дослідник, вивчає можливості фотографії захоплювати, 

зваблювати та дублювати дійсність. Він постійно присвоює та імітує, віддає 

належне минулому та повертається до своїх польських коренів. Відвідувачам 

критик радить не пропустити фотобанери у великій залі музею та величезний 

пам’ятник оку та ненаситному погляду, зробленому із скловолокна [75]. 

Культурним заходам для дітей також є місце у цьому підрозділі, й 

американці, слід віддати їм належне, прагнуть створити музейні виставки, які 

б заохочували дітей до відвідування музейних експозицій. Такою, наприклад, 

є стаття про виставку-подорож, що проходить «Зона археології. Пошук 

скарбів. Від дитячих майданчиків до палаців» у Єврейському музеї. Діти 

стануть дослідниками на кшталт Індіани Джонс, але пригоди матимуть суто 

науковий характер. Тим не менше, юні відвідувачі будуть у захваті від 

аналізу артефактів, таких, як ручка амфори, глиняний глечик чи старовинний 

браслет. Вони також намагатимуться зрозуміти, з якою метою було створено 

такі старовинні речі, як грецький шолом чи корабель у формі бика [76]. 
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Останній підрозділ має назву «Мжнародне мистецтво», у якому 

розміщені, як вже можна здогадатися з назви, новини кіно, театру, музики з 

усіх куточків світу. Починається все, до речі, з культурних новин із 

юридичним підтекстом. Наприклад, стаття «Дуель за картини між музеєм 

«Прадо» та новим королівським музеєм», розповідає про конфлікт та 

претензії щодо картин між своєрідним храмом іспанського мистецтва 

«Прадо» й «самовпевненим прибульцем», який виріс із граніту на пагорбі 

поруч із палацом іспанських королів у стилі бароко. Новий музей отримав 

назву «Музей королівських колекцій» і ще до свого відкриття почав 

наполягати на тому, щоб «Прадо» передав йому чотири картини, дві з яких є 

візитними картками музею. Це «Сад земних насолод» Хіронімуса Боша та 

неймовірна (в тому числі, своєю вартістю) картина Рожера Ван Дер Вейдена 

«Зняття Христа з хреста». Судячи із заяви голови правління «Прадо», 

конфлікт обіцяє бути серйозним. Хосе Педро Перес публічно заявив, що у 

випадку, якщо «Музей королівських колекцій» все ж хоче отримати ці 

картини, їм спершу слід дочекатись, доки «пекло замерзне». Картини, 

навколо яких ведеться дискусія, за рішенням чиновників було вивезено з 

королівського монастиря Сан Лоренцо і перевезено у «Прадо» на зберігання 

під час громадянської війни в Іспанії майже 80 років тому. Втім, нині 

Національна агенція з управління культурною спадщиною, яка адмініструє 

всі королівські колекції, починаючи із замків і закінчуючи антикварними 

яхтами та творами мистецтва, які вона надавала у користування чи на 

зберігання протягом багатьох десятиліть, хоче отримати картини назад, щоб 

представити відвідувачам у своєму новому музеї [77].  

Міжнародні новини музеїв та картин доповнюють новини театру та 

балету. Наприклад, автор статті, вміщеної в номері за 5 березня 2015 року 

висловлює співчуття з приводу смерті видатної ікони Большого театру 

балерини Майї Плісецької, яка з часу розпаду Радянського Союзу проживала 

у Мюнхені. Пані Плісецька була відома своєю унікальною плавністю рухів, 

експресивною грою та вольовим характером і танцювала у Большому театрі 
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майже до досягнення семидесятирічного віку. Вадим Гаєвський, історик 

танцю та критик, одного разу сказав, що вона почала із створення власного 

стилю, а закінчила створенням власного театру. Плісецька стала директором 

Національного балету Іспанії 1988 року і багато подорожувала, даючи 

майстер-класи по всьому світу, коли радянська система стала м’якшою а 

потім і зовсім розвалилася [78]. 

Є в підрозділі «Міжнародного мистецтва» і культурно-політичні, чи 

навіть етнічно-політичні новини. Причому культурним елементом, 

наприклад, є карикатури на пророка Мухаммеда, а етнічно-політичними — 

мусульмани та Іслам. «145 письменників підписуються під протестом проти 

отримання колективом видання Шарлі Ебдо журналістсько-літературної 

нагороди американського центру «Пен»». Нагорода покликана відзначити 

сміливість, проявлену для підтримки вільного висловлювання думок 

карикатуристами французького сатиричного видання. На думку 

письменників, що протестують проти її вручення, така відзнака легалізує 

хизування над пророком, що призводить до ще більшого приниження і 

страждань французьких мусульман, яким і без того нині не солодко. 

Письменники визнають, що вбивство дюжини людей ісламськими 

екстремістами в офісі Шарлі є трагедією, але не розуміють рішення 

присвоїти нагороду за сміливість у висловлюванні думки, та критеріїв, які 

застосовувалися при винесенні такого рішення. На думку протестуючих 

проти представлення працівників Шарлі до нагороди, американський центр 

«Пен» не просто нагороджує сміливість малювати чи писати те, чого хоче 

сатирик, а й звеличує селективно образливий матеріал, який підсилює 

антиісламські та антиарабські рухи, що вже стали нормою для західного 

світу. У відповідь на це «Пен» розмістив на своєму офіційному сайті заяву, в 

якій захистив свою позицію, зазначивши, що метою карикатур Шарлі Ебдо 

не було «вилучити мусульман із суспільства або образити їх, а усунути 

спроби меншості, представленої радикальними екстремістами, нав’язувати 

свою думку іншим та обмежувати їх у вираженні своїх думок» [79]. 
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Отже, обсяг культурних новин досить великий, якщо брати до уваги те, 

що це не є профільне видання. Кожний підрозділ досить чітко дотримується 

своєї теми, розкриваючи її з усіх боків. Тобто, якщо це підрозділ «Кіно», то 

йтиметься не лише про фільми, а й про акторів, про особливості знімання, 

кінопремії, подається глибокий аналіз тієї чи іншої мистецької продукції. 

Розділ «Культура» у цьому виданні досить різнобічний. Не має 

зацикленості одного напрямку. Наприклад, якщо взяти до уваги секцію про 

відеоігри. Для людини з країн пострадянського простору є досить дивним те, 

що цю згубну звичку, на думку багатьох, відносять до культурно-

просвітницьких. Адже від того часу, коли це стало модним для нашої молоді, 

було надруковано неабияку кількість статей та знято програм про згубний 

вплив відеоігор на ще несформований організм. Психологи й досі б’ють на 

сполох, закликаючи, обмежити доступ до таких «забав», час від часу 

звертаючи увагу на шпальти західних ЗМІ, де в черговий раз повідомляють 

про те, що неврівноважений підліток, заплутавшись де віртуальність, а де 

реальне життя, вбив своїх однолітків, думаючи, що це лише гра.  

Як бачимо, американські ЗМІ не ставляться до цієї теми однобоко, 

дотримуючись того правила, що звідусіль можна виділити позитивні сторони 

медалі. Таким чином, відеоігри для них не лише забавка для молоді, яка 

даремно витрачає свій час, але й шлях до нових технологічних можливостей, 

що служать на користь людству. Тому й не дивно, що цю «забавку» відносять 

до одного із напрямку культури, адже комп’ютери заполонили наше життя, і 

суспільству доводиться розширювати вузькі рамки мистецького сприйняття. 

Саме широкий спектр культурно-ціннісних орієнтирів розкриває це видання. 

Адже тут можна прочитати про все, не перебільшуючи цього слова. І при 

цьому газеті вдається не опускатися до рівня бульварної преси. Звісно, тут 

присутній і розважальний характер новин, але все знаходиться у рамках 

дозволеного, що ніяк не ображає героїв їхніх статей [57]. 

Крім розділу «Культура», тут також розміщені й такі розділи, як: 

«Світ», «США», «Нью-Йорк», «Думки», «Бізнес», «Технології», «Наука», 
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«Здоров’я», «Спорт». Новини культури цього видання складають приблизно 

5% від усього обсягу номера [80]. 

 

 

2.2. Культурно-мистецька проблематика видання «The Guardian» 

(Велика Британія) 

 

Не менш різностороннім та оригінальним є розділ культури 

британського видання «The Guardian». Сама газета є однією із 

найпопулярніших у Великій Британії. А сайт газети — одним з найбільш 

відвідуваних сайтів газет усього світу.  

Розділ «Культура» цього видання поділяється на десять підрозділів, а 

саме: «Мистецтво та дизайн», «Книги», «Фільми», «Музика», «Театр», 

«Комедія», «Танці», «Класика», «Дитячі книги», «Телебачення та радіо» й 

«Ігри». Кожен із цих підрозділів також містить в собі декілька відділів [81]. 

Так, у підрозділі «Мистецтво та дизайн» на першому місці розміщені 

культурно-мистецькі новини як з Великобританії, так і з усього світу. 

Наприклад, стаття про картину Ренуара, яка була викрадена 63 роки тому і 

тільки тепер повернулася до музею міста Балтімор. Багато уваги приділено 

статтям про фотокартини, це пояснюється тим, що фотографування нині є 

дуже популярним заняттям. У сучасному світі воно не обмежується лише 

справою технічних засобів. Це є ціла наука, яка потребує неабияких знань. 

От, наприклад, у виданні можна прочитати про те, як фотограф, 

використовуючи звичайну склянку, а також закони фізики та гру світла, 

зробив неймовірну серію знімків для виставки. Також тут розміщена добірка 

кращих фото дня з різних країн [82]. 

У наступному підрозділі «Книги» зазвичай розміщують огляд 

популярних бестселерів, а також новини з літературного світу (наприклад, 

«Вийшло нове ілюстроване видання твору «Поминки по Феннігану»» [83]) та 

соціально-громадського життя письменників (наприклад, «Лауреати 
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Нобелівської премії Орхан Памук, Зейді Сміт, Салман Рушді та ін. називають 

забанення соціальних мереж Туреччини неприпустимим порушенням прав 

свободи слова» [84]). 

Як уже заведено у західних ЗМІ, у виданні обв’язково має бути розділ 

«Фільми», й газета «The Guardian» не є винятком. Отож у зазначеному 

підрозділі можна ознайомитися з рецензіями на кінокартини, прочитати 

відгуки звичайних глядачів і подивитися на стрічку очима пересічного 

громадянина. Деякі рецензії мають доволі захоплюючі назви. Наприклад, 

огляд фільму «Самба» свідчить, що це «жорсткий соціальний реалізм, 

переплетений із солодкою, романтичною комедією». Самба (його грає 

чорношкірий актор Омар Сі) — чорношкірий нелегал у Парижі, якого 

спіймали представники іміграційних органів, і на якого тепер чекає 

депортація. Хлопцю не поталанило, оскільки до цього йому вдавалося тихо 

«відсидітися» на посаді портьє та залишатися непоміченим. Іміграційний 

адвокат, брат подруги Самби Еліс, надаючи безкоштовну юридичну 

допомогу, погодився взятися за справу хлопця. Між Самбою та Еліс спалахує 

іскорка кохання. Автор статті вважає доволі свіжим те, що історія не 

скочується до тотальної буденності, втім визнає, що дивні стрибки у манері 

оповідання роблять її малоймовірною та абсолютно не гармонійною. Сцени, 

на його думку, закінчуються «ніде», а сувора реальність відступає перед 

недолугістю та фарсом. До того ж, на думку критика, акторці Шарлотті 

Гейнсбург не підходить сентиментально-нудна роль Еліс [85]. 

Для підрозділу «Фільми» обов’язковими мають бути останні новини із 

цієї галузі, які є досить різноманітними та різнобічними. Наприклад, 

враховуючи величезну кількість мусульман у Великій Британії, 

мусульманством цікавиться велика частина населення, особливо якщо 

продюсером фільму є мусульманин нетрадиційної сексуальної орієнтації. 

Новина має назву «Мусульманський гей-продюсер отримує онлайн погрози 

за документальний фільм хадж (поїздка до Мекки, що є для мусульман 

релігійним обов’язком)». У фільмі під назвою «Грішник у Мецці» продюсер 
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Парвес Шарма намагається пояснити, що мусульманство та гомосексуальна 

орієнтація є сумісними. Фільм показали на фестивалі Хот Докс у Торонто 29 

квітня 2015 року. Він зображує похід до міста Мекки у Саудівській Аравії, 

який, за законами ісламу, кожен мусульманин має пройти хоча б раз у житті. 

Гомосексуалізм у Саудівській Аравії карається смертю, а фотографування 

святих місць, навіть смартфонами, засуджується, якщо не забороняється. 

Автору фільму надійшов шквал погроз електронною поштою та через 

соціальні мережі, причому деякі з них викладено на сайті самого фільму. 

Найбільше деяких мусульманських «коментаторів» обурює, як Шарма може 

називати себе мусульманином, якщо сам вчинив найстрашніший гріх. Як 

результат, на фестивалі в Торонто під час перегляду фільму діяли підвищені 

заходи безпеки [86]. 

Є у підрозділі «Фільми» і новини зовсім іншого напрямку. Тут 

кінокультура переплітається з правом, особливо коли йдеться про надання 

дозволу показувати фільм тій чи іншій аудиторії. Наприклад, кінокомпанія, 

що зняла новий фільм з Аль Пачіно у ролі старіючого слюсаря, виграла 

апеляцію щодо присвоєння цьому фільму класу Пі Джи 13, замість раніше 

присвоєного Р-класу. Належність до Р-класу означає, що фільм віднесли до 

картин з обмеженим переглядом. Згідно правил Кінематографічної асоціації 

США, всі, кому не виповнилося 17 років, мають переглядати такі фільми 

лише з батьками або опікунами. Клас Р може повністю вбити шанси фільму 

на великі касові збори, і деякі кінотеатри Америки взагалі відмовляються 

брати у прокат такі фільми. Фільм з Аль Пачіно не вгодив кінематографістам, 

бо має занадто багато сексуального контенту, лайки, сцен насилля, смерті та 

навіть хірургічних сцен. Автор ділиться цією новиною тому, щоб 

американський глядач зітхнув із полегшенням, коли дізнається, що новий 

фільм з одним із найулюбленіших його акторів таки покажуть у кінотеатрах 

[87]. 

Велику зацікавленість публіки викликала і стаття «Від Бушвіку до 

Голівуду: що повинно бути у справжній дівчачій стрічці», яку вміщено у 
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газеті за 27травня 2014 року. Поради даються на прикладі конкретних стрічок 

таких, як: «Секс і місто 2». На думку автора статті, у жанрі «фільмів для 

дівчат» не варто нав’язувати глядачу довготривалу відпустку головних 

героїнь. Ця помилка є типовою для сценаристів, які намагаються адаптувати 

телешоу чи серіал й зробити з нього повноцінну стрічку, що власне і сталося 

з картиною «Секс і місто 2». Автор вбачає дуже спокусливим для сценариста 

забрати героїв з їхньої зони комфорту та посадити їх на літак. Це один із 

способів «відбитися» від критиків, які схильні говорити, що повноформатна 

стрічка є лише пролонгованою серією, розширеним епізодом звичного 

багатосерійного фільму. Крім того, це можливість витратити на фільм 

додаткові кошти. Втім, автору статті важко повірити, що аудиторія, яка 

звикла спостерігати за тим, як нью-йорківські героїні проводили життя, 

скуповуючи туфлі та відвідуючи бари (це, до речі, і є базова платформа 

фанатів фільму), схвально віднеслася до їх поїздки в Абу-Дабі, де останні 

насолоджувалися розповсюдженням расистських стереотипів, хоча це у 

жодному разі не було потрібно для сюжету. Автор вважає, що у класичній 

дівчачій стрічці може бути присутня і на яку може погодитися глядач, це 

максимум коротка автомобільна подорож в орендованій машині із касетним 

плеєром. 

На прикладі іншого фільму, а саме «Ікс Файлів», автор радить 

залишати історію незавершеною. На його думку, для дівчат є характерною та 

природною відсутність простої розв’язки. Саме тому автор радить не 

піддаватися спокусі дати аудиторії щасливий кінець, а навпаки, закінчувати 

непевною, невизначеною нотою [88]. 

Далі у виданні можна перейти у секцію блогів. Скоріше, це можна 

назвати своєрідними дискусійними майданчиками, на яких спочатку 

подається стаття, наприклад, щодо того, що має бути в тому чи іншому жанрі 

фільму, щоб зробити його успішним, а потім широкому загалу пропонується 

висловити свої думки на запропоновану тематику та із урахуванням ідей, про 

які йшлося у статті. 
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Цікавим є те, як працює блог. Запекла дискусія та коментарі у цій 

підсекції розпочинається, щойно закінчується стаття, до того ж багато хто не 

поділяє думку автора, залишаючи коментарі на кшталт «Не можна 

намагатися перетворити телевізійну драму або серіал у фільм, це просто 

ніколи ні в кого не виходило». Такі коментарі надходять від жіночої частини 

аудиторії. Чоловіки ж схильні дивитися на «дівчачі фільми» іншими очима, і 

в своїх обговореннях називають їх єдиною метою передачі та 

розповсюдження феміністичних ідей. Інші блогери навіть переносять 

дискусії щодо цього жанру фільму у політичну площину, пов’язуючи спів у 

караоке головних героїнь «Секс і місто 2» з політичними процесами та 

прогнозами того, що відбуватиметься у Великій Британії на політичній арені. 

Таким чином, підрозділ «блоги» є ефективним дискусійним майданчиком 

газети «The Guardian», за умови дотримання користувачами у своїх 

коментарях принципів етики та суворої відповідності коментарів заданій 

автором культурній тематиці [88]. 

У наступному відділі видання розміщені інтерв’ю з акторами, 

режисерами та іншими особами, хто так чи інакше пов’язаний із створенням 

того чи того фільму. Наприклад, інтерв’ю з Тімоті Спелом, у якому він 

відповідає на найрізноманітніші питання як з акторської кар’єри, так і з 

особистого життя [89]. Або ж інтерв’ю з американською акторкою Скарлет 

Йохансон, яка розповідає про свою роль космічного прибульця у фільмі «Під 

шкірою» [90]. 

Трохи незрозумілим є підрозділ, що перекладається, як «Особливе». 

Причина в тому, що тут розміщені статті, які стосуються різних секцій (кіно, 

мистецтво, інтерв’ю тощо). Чому саме вони є «особливими», невідомо. Так, в 

одному з номерів у цьому підрозділі надруковано статті про проблему релігії 

у фільмах, добірка статей про молодих акторів, які у свої двадцять вже 

досягли неабиякого успіху. Тут також розміщена стаття з іронічним 

підтекстом про те, що б ми робили без селебрітіс та їхніх повчань. 

Наприклад, без проповідей Мела Гібсона про алкоголізм, повчань Гвінет 
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Пелтроу про розлучення, без засудження Роном Аткінсоном расової 

дискримінації [91]. 

А от підрозділ «Музика» разом із «Фільмами та театрами» є 

невід’ємною частиною розділу на культурну тематику. Тут спочатку 

подаються головні новини саме з британського шоу-бізнесу. Таким чином, 

наприклад, аудиторії на сторінках «The Guardian» повідомляють про перший 

за тридцять п’ять років концерт Кєйт Буш, білети на який розійшлися в перші 

дні продажу [92]. Розповідається також і про ще одне повернення на сцену, а 

саме сестер-близнючок Лиджаду, які не виступали вже понад двадцяти років 

і збираються заспівати разом з Дєймоном Албарном [93]. 

В одному із номерів видання повідомляють і про те, що Майлі Сайрус 

та «Flamings Lips» записали спільний альбом. До цього вони вже працювали 

разом, створивши кавкавер-версію на пісню групи «The Baetles» «Lucy in the 

Sky With Diamonds». У статті музиканти розповідають про враження від 

роботи один з одним та про подальші спільні проекти [94]. 

Іншою новиною у газеті є, наприклад, те, що невдовзі випустять альбом 

невиданих раніше записів Курта Кобейна, а саме, влітку 2015 року. Така ідея 

прийшла до режисера документального фільму про лідера групи «Нірвана». 

Він обіцяє, що у цьому альбомі слухачі почують такого Кобейна, якого вони 

раніше не чули, а також в альбом увійдуть записи музичних спецефектів та 

його імпровізацій зі співачкою, колишньою дружиною Кортні Лав та іншими 

учасниками гурту [95]. 

У цьому розділі присутні і новини, що висвітлюють правові спори з 

приводу музичних творів. Наприклад, у статті «Робін Філ і Фарел Вільям 

вимагають нового судового спору у справі «Розмиті лінії» йдеться про двох 

музикантів Робіна Філа і Фарела Вільяма, які подали апеляцію до суду з 

приводу обвинувачення їх у плагіаті. Музикантів зобов’язали сплатити 7,5 

млн доларів за те, що мотиви пісні «Blurred Lines» були скопійовані з пісні 

«Got to give it up», написаній ще у 1977 році. Гроші вони мають виплатити 
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нащадкам соул-співака Марвіна Грея. Дует не згоден із таким рішенням суду 

і планує продовжити судову тяганину з цього приводу [96]. 

У виданні є постійна рубрика від рок та поп-критика Алексіса 

Петрідіса чи інших журналістів,в якій вони рекомендують відвідати той чи 

той концерт або ж діляться своїми враженнями щодо нового альбому 

представників музичного світу [97]. 

Увага тут приділяється і нестандартним видам музики, які почали 

стрімко наповнювати музичний простір. Наприклад, в одній зі статей, що має 

назву «ПК музика: майбутнє чи невдала пародія», ми можемо прочитати про 

сучасних виконавців, які грають музичні композиції у стилі ПК. Під впливом 

новітніх засобів масової комунікації, а саме стрімкого розвитку 

комп’ютерних технологій, з’являються все більше і більше окремих 

виконавців або ж груп, які вважають, що саме цей вид музики заполонить 

плейлисти слухачів. Але дехто з музичних експертів дотримується 

протилежної думки, і не вважає стиль ПК повноцінною музикою, адже це 

«штучна музика», яка не має тієї магії, що музика, яка лунає з музичних 

інструментів [98]. 

На відміну від інших видань, що в своєму змісті мають розділ про 

культуру, «The Guardian» вирішило не розділяти підрозділи «Театр», «Танці» 

та «Комедію», а з’єднати їх в один підрозділ з однойменною назвою. Таким 

чином, тут ми маємо змогу побачити огляд театральних п’єс і танцювальних 

постановок, постійний блог про театр Лін Гарднер та Шарлоти Хігінс, про 

танцювальний блог Джудіт Макрел. Тут багато фотогалерей із виступів, 

наприклад, фоторепортаж із програми «Танці з зірками» за 2014 рік [99].  

Є у газеті рубрика «Крок за кроком», у якій розповідають про теорії 

успіху танцювальних труп або ж окремих артистів. За нею йде рубрика, що 

має французьку назву «Pas de deux», у якій йдеться про танцювальні дуети 

[81]. 

Щодо підрозділу «Комедія», то на цю тематику тут представлено 

чимало матеріалу. Зазвичай, публікуються новини з творчого життя 
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комедійників, напрклад, стаття під назвою «Комік Омід Джалілі опублікував 

першу книжку своєї автобіографії». Подається в ній також інформація про 

комедійні фестивалі: про їх початок або ж як минув і що цікавого для себе 

відзначили глядачі на тому, чи іншому виступі [100]. 

Наступним підрозділом видання є «Класика». Логічно було б, якби цю 

рубрику помістили у підрозділ про музику, та, вочевидь, редактори 

вирішили, що ця тема заслуговує, щоб її виділили окремо. До того ж вони 

розділили її на три відділи, а саме: опера, джаз, фольк та світова музика. Тут 

за звичайною схемою вміщують останні новини на цю тематику, рецензії 

щодо виступів та інформацію яка стосується особистого й творчого життя 

артистів. Окремо є рубрика відгуків журналістів на компакт-диски з музикою 

цих жанрів. Як і в попередніх підрозділах, тут також існує свій блогер, його 

ім’я Том Сервіс, він відслідковує музичні події по всьому світу та наводить 

аргументи щодо їх успіху або ж, навпаки [101]. 

У цьому підрозділі присутні матеріали про музичних діячів, які мають 

відношення до класичної музики. От, наприклад, в одному з номерів 

опубліковане інтерв’ю з оперною співачкою Каролін Сампсон, у якому вона 

розповідає про те, яку музику любить слухати, який плейлист у неї 

завантажений на телефоні, з якими поп-виконавцями вона б не проти 

заспівати дуетом та на якому б музичному інструменті вона б захотіла 

навчитися грати, якби у неї було шість місяців на навчання [102]. 

Тут також можна прочитати новини, які стосуються музики 

опосередковано, ознайомитись із матеріалом, який, скоріш за все, більше 

стосується художнього напрямку. Так, в одному з номерів була опублікована 

стаття про портрет великого німецького композитора Йогана Себастьяна 

Баха. Майже шістдесят років він знаходився у будинку Вільяма Шейда, 

колишнього професора Пристонського університету. Після смерті Шейда 

його нащадки вирішили передати картину в Архів Баха, що розташований у 

Лейпцигу. Картина коштує близько 2,5 млн доларів, написана вона була 

художником Еліасом Хаусманом у 1948 році [103]. 
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Новини з підрозділу «Класика» поділяються на декілька невеликих 

частин таких, як: «Класична опера та музика», «Відгуки», «Дискусійний 

майданчик», «Те, що, можливо, було пропущене», «Гід», «Популярне». Про 

наповнення більшості з них вже писалося вище. Не було згадано лише про 

такий підрозділ, як «Гід», у якому можна знайти всі статті на тематику, що 

цікавить аудиторію. Наприклад, якщо читач хоче знайти статтю, яка 

присвячена Вагнеру, то тут є відділ «Вагнер від А до Я», де розміщені статті 

за всі роки, що колись друкувалися про відомого композитора [104]. Або ж, 

наприклад, якщо когось цікавить інформація про сучасну класичну музику, 

він знайде все, що було у газеті за попередні роки [105]. 

У сьомому підрозділі «Книги» аудиторія газети «The Guardian» може 

ознайомитися не тільки із новиною про вихід нової книги, а й дізнатися 

більше про те, як проходила робота над її написанням, яким книгам вже 

кілька десятків років. Наприклад, у номері за 4 травня 2015 року можна 

прочитати про Сільвію Плат, яка була однією з перших, що писала у жанрі 

поезії-сповіді. Автор розповідає про те, як створювалася книга «Під скляним 

ковпаком», що викликала неоднозначні відгуки у читачів, адже вона була 

повністю наповнена суїцидальним настроєм [106]. 

«The Guardian» вміщує й досить незвичний для видання, яке 

орієнтоване суто на дорослу аудиторію, підрозділ «Дитячі книги», до того ж 

він розділений за віком: до 7 років, від 7 до 12 та тинейджери. Тобто таким 

чином можна отримати інформацію про ту книгу, яка за віком підходить 

дитині дорослого читача. Так, саме дорослого, хоч статті і написані у простій 

формі, семирічній дитині навряд чи буде цікаво читати рецензію, написану 

зрілим обізнаним журналістом на її улюблену казку, та дізнаватися про 

стилістичні й жанрові особливості книги. Ще один момент, який більше 

зацікавить батьків, ніж їхніх дітей — поради психологів щодо того, як книги 

впливають на розвиток дитини, її світосприйняття, які саме літературні твори 

підходять окремій віковій категорії. Хоча, тут присутні і рубрики, які, без 

сумніву, зацікавлять і маленького читача. Так, для прикладу наведемо 
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вікторину. В ній подається декілька запитань, що стосуються героїв дитячих 

книжок, і разом з тим варіанти правильних відповідей, на які й повинні 

відповісти діти. Також тут опубліковані деякі оповідання, казки та інші 

літературні твори. 

Для тинейджерів у цьому підрозділі створений форум, де вони можуть 

ділитися своїми враженнями від прочитаного та рекомендувати ті чи інші 

літературні твори. В одній із секцій опубліковані інтерв’ю з дитячими 

письменниками та розміщені відео, на яких останні розповідають про свої 

творчі плани, особливості їхніх літературних творів та поради для 

письменників-початківців. Також тут розміщений топ-10. Його тематика 

завжди різна. Наприклад, топ 10 мам, або інших героїв у дитячих 

літературних творах. У кожному номері присутній сюрприз для малолітніх 

читачів розділу. Тут можна знайти поради, майстер-класи, схеми по 

рукоділлю, роздрукувавши певну сторінку із інструкціями чи вирізати за 

пунктиром, наприклад, закладку для книги або ж постер, тощо [107]. 

Передостанній підрозділ має назву «Телебачення та радіо», у якому 

кожен може знайти розклад програм будь-якого каналу та дізнатися про 

вихід нового телесеріалу або ж якогось розважального шоу. Скоріш за все, 

цей підрозділ розрахований на домогосподарок, які мають час на перегляд 

багатосерійних фільмів. Адже в час, коли Інтернет заполонив простір 

кожного з нас, дуже важко знайти вільну хвилину ще й для телебачення. 

Тому це під силу лише людині, яка не працює та може собі дозволити 

приділити увагу цьому засобу масової комунікації. Але це стосується лише 

телебачення, адже, як відомо, радіо має зовсім інші властивості і, зазвичай, 

воно завжди популярне серед людей, які мають авто, які багато часу 

проводять за кермом чи то у заторах, чи то у дальніх подорожах, де цей вид 

ЗМІ є найбільш зручним, аби бути на одній хвилі із навколишнім світом 

[108]. 

Таким чином, у цьому підрозділі ми можемо прочитати, як вже 

заведено, рецензії. У секції про радіо розміщені статті про цю індустрію та 
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інформацію щодо передач, з якими труднощами вони зустрічаються. 

Наприклад, стаття про Роджера Врайтера, одного з ведучих радіопрограми, 

піднімає питання щодо його подальшої ролі у цьому проекті: чи залишиться 

він на своєму місці, чи його підготовлено вже для когось іншого [109].  

Поруч розміщується секція «Жанри радіо», у якій викладені статті про 

передачі, що транслюють по радіо. Так, одна зі статей, що вміщена у номері 

за 12 грудня 2013 року розповідає про фантастичну комедію «Автостопом по 

Галактиці», яка була створена тридцять років тому (має як теле-, так і 

радіоверсію), але через певні обставини вимушена була зупинити своє 

існування і от знову через багато років з’являється в ефірі у свєму 

колишньому акторському складі. Інші матеріали розповідають про жанрову 

характеристику своїх програм та інформують про останні новини у цій галузі 

[110].  

Ну і, звісно, постійна рубрика «Блоги», у якій можна прочитати 

судження постійних блогерів цього підрозділу. Останнім часом дуже 

популярними на телебаченні стали різноманітні реаліті-шоу, які згодом 

почали переймати і наші вітчизняні засоби масової інформації. Тому дуже 

часто саме про них пишуть блогери цього видання (наприклад, «Майстер 

Шеф», «Багаті діти Беверлі Хілз», «Танці з зірками» тощо.) [111]. 

У цьому підрозділі є така рубрика, що перекладається, як «стисле 

повторення». У ньому можна прочитати, про події окремої серії того чи 

іншого фільму, наприклад, що було в серіалі «Фортитьюд» того дня, який 

цікавить читача [112]. 

Матеріали рубрики «Що подивитися» розповідають про фільми, які 

варті уваги. А саме, ті, що були помічені на різноманітних кінофестивалях та 

отримали декілька відзнак. Також тут рекомендують науково-просвітницькі 

телепередачі з «Discovery», що, на думку журналістів, мають захопити 

глядачів. Поруч розташований підрозділ, у якому відомі особи розповідають 

про те, що найбільш їх цікавить у сучасному телебаченні, що вони 

найчастіше дивляться, що, на їхню думку, повинно змінитися у цій галузіі. 
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Отож тут ми можемо прочитати, наприклад, про телевізійні звички актора та 

зірки футболу Ральфа Літела, який розповідає про те, що полюбляє дивитися 

кулінарні шоу і не відмовився б від участі у ньому як дегустатор [113]. 

Останнім підрозділом розділу «Культура» є «Ігри». Не важко 

здогадатися, що йтиметься тут саме про відеоігри, а не гру у шахи. Слід 

зазначити, що цей підрозділ значно менший за обсягом від усіх попередніх. 

Спочатку в ньому друкується інформація про останні новинки, які уже 

з’явилися на ринку послуг, їх особливості, в чому вони відрізняються від 

інших, детально розповідається про стратегію гри, а також подаються відгуки 

на них. Далі можна побачити рейтинги найпопулярніших ігор за останній час 

та передивитися трейлери на відеоігри, що нещодавно вийшли у прокат, аби 

ознайомитися з основним їх характером [114]. 

Зазначимо і те, що кожен розділ цього видання містить рубрику, яка 

має назву «Популярне». У ній читач може ознайомитися із матеріалами, які 

були найбільш популярні серед аудиторії цієї газети [81]. 

Таким чином, розділ «Культура» газети «The Guardian» охоплює всі 

можливі складові цієї галузі діяльності, що знаходяться на порядку денному. 

На відміну, від видання «The New York Times» деяким із них тут приділялось 

більше або ж, навпаки, менше уваги. Наприклад, журналісти видання не 

обійшли увагою дитячу аудиторію, оскільки виділили для неї окремий 

підрозділ, що містить в собі декілька рубрик. Багато уваги у газеті також 

приділяється музичному напряму. Окремо створено секцію, в якій йдеться 

суто про класику, хоча серед сучасних людей більшою популярністю 

користується поп-музика.  

Підрозділ про відеоігри тут так само, як і в американському виданні 

займає свою нішу у культурній тематиці. Ці дві газети не можна звинуватити 

у тому, що культурна проблематика в них обмежується бульварними 

новинами про популярних зірок. Звісно, ця тема, теж висвітлюється, 

оскільки, найчастіше, саме такі види новин приваблюють масового читача. 

Але не треба забувати, що ці газети позиціонують себе, як впливові 



 

87 
 

громадсько-політичні видання і мають дотримуватися цього статусу у будь-

якому разі. Тому на рівні з тими новинами, що зачіпають трохи 

«бульварщини», тут можна прочитати аналітичні статті, які розкривають 

певну культурну проблему, що стосується театру або ж іншого виду 

художнього мистецтва. 

Так, у виданні дуже багато статей про сферу кіноіндустрії. В них 

журналісти намагаються розкрити всю глибину тієї чи іншої картини, яку не 

всі можуть переглянути на екранах. Детально розглядають характери героїв 

та їхню гру. Тут майже не знайдеш, так званих, депресивних статей, які 

оповідають про проблеми, скажімо, театрального світу (недостатнє 

фінансування, затримка зарплати, будівля, яка потребує ремонту тощо). 

Важко не відзначити велику кількість штату видання, адже такий обсяг 

інформації, що тут присутній, потребує неабияких людських ресурсів [70].  

У газеті «The Guardian» також присутні й інші розділи, зокрема: 

«Новини», «Спорт», «Коментарі», «Бізнес», «Гроші», «Житття і стиль», 

«Подорожі», «Навколишнє середовище», «Техніка», «Пропозиції», «Праця». 

Як і в газеті «The New York Times», матеріали про культуру у британському 

виданні теж займають 5% від усього матеріалу [81]. 

 

2.3. Культурно-мистецька проблематика видання «The Local» 

(Німеччина) 

 

Наступним європейським виданням, що було обрано об’єктом нашого 

дослідження, є онлайн-газета «The Local» англійською мовою, яка має 

місцеві видання в Швеції, Німеччині, Італії, Іспанії, Норвегії та Швейцарії. 

Кожен сайт певної країни — це окремий редакційний колектив, що 

зосереджений на своєму вітчизняному ринку. Для аналізу було обрано 

видання, що виходить у Берліні, Німеччина.  

Тут відділ, що стосується теми культури, на відміну від попередніх 

видань, є не таким уже й великим. Це лише один з пунктів розділу під назвою 
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«Новини та особливості». У ньому містяться біля п’ятнадцяти новин із різних 

сфер — архітектури, музики, кіно, мистецтва тощо, які знаходяться на одній 

сторінці і не розділені на окремі пункти, як це було в британському чи 

американському виданнях [115].  

До того ж новини про культуру у більшості випадках стосуються лише 

Німеччини. І лише близько двох відсотків від усієї кількості матеріалів 

повідомляють про мистецьке життя із-за кордону. Зручно, що натиснувши на 

заголовок певної статті, одразу висвічується інформація про матеріали, які 

так чи інакше стосуються цієї теми, або ж просто схожі за інформаційним 

наповненням і були опубліковані у цьому виданні раніше. Наприклад, коли 

відкриваєш новину про Швейцарський музей, який досліджує твори, що були 

у розпорядженні колекціонера Гурліта, а йому в свою чергу вони дісталися 

від батька, то одразу можна прочитати і такі заголовки, що стосуються цієї 

тематики: «Колекцію Гурліт відправили до Швейцарії», «Спадкоємець 

нацистського мистецтва Корнелійус Гурліт знаходиться при смерті» чи 

«Прокурори повернули мистецькі твори Гурліту» [116].  

До статей дуже часто прикріплено відео, яке доповнює письмовий 

текст. Наприклад, у матеріалі про німецьку актрису турецького походження 

Сібель Кеккілі, яка зіграла Шаю у популярному телесеріалі «Гра престолів», 

до статті прикріплено епізод із фільму, де вона постає у певній ролі. Стаття 

присвячена історії успіху молодої дівчини зі звичайної родини, яка згодом 

стала популярною міжнаціональною акторкою. Ефект додавання відеоролику 

допомагає зробити матеріал більш цікавим та легшим для сприймання [117]. 

У цьому розділі можна побачити і матеріали, які стосуються моментів 

історії. Наприклад, матеріал про німецьких солдатів, які загинули у Першій 

світовій війні, і чиє місце поховання було виявлено лише через сто років. У 

статті йдеться про дослідника Йоріса Деласіна, який, займаючись розкопками 

в італійських Доломітах, знайшов ідентифікаційну бірку солдата Йоханеса 

Темплінера. Дослідник розшукав родичів загиблого, а саме 77-річну внучату 

племінницю солдата, і вручив їй цю знахідку. Вона надихнула Деласіна до 
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нових пошуків, він також створив проект для школярів та стажистів, які 

вивчали метричні книги та свідоцтва про смерть, і тим самим, знаходили 

пам’ятні камені жертв, що згинули у Першій світовій війні [118].  

Також тут присутні і новини, що нагадують, такий собі, некролог. 

Наприклад, у номері за 27 квітня 2014 року була опублікована стаття, що 

сповіщала про смерть відомої німецької письменниці Стефані Цвейг. В ній 

подається короткий огляд її життя, про те, як вона із сім’єю була змушена 

втікати з нацистської Німеччини, оскільки була єврейкою, і це був чи не 

єдиний шанс врятуватися від лютої смерті. Автор також коротко оповідає 

загальновідомі речі про її творчу кар’єру, а саме, про те, що свою славу 

Стефані Цвейг здобула завдяки твору «Ніде в Африці», а також про те, що за 

однойменною повістю був поставлений фільм, який невдовзі отримав премію 

«Оскар». На цьому стаття закінчується, чим більше нагадує інформацію з 

енциклопедії Вікіпедія, адже нічого нового про письменницю автор статті 

читачам не повідав [119]. 

У розділі «Культура» газети «The Local» можна прочитати й великі 

аналітичні матеріали, що ґрунтуються на історичних фактах. Так, у номері за 

15 квітня 2014 року є матеріал «Зустрічайте Фуггерів — велика торгова 

родина з Німеччини», в якому автор переплітає історію із сучасністю. 

Використовуючи інформацію про методи ведення торгового бізнесу, що 

винайшла родина Фуггерів ще у далекому XV столітті, він виділяє певні 

особливості, які були б актуальними і у наш час, і яким варто було б 

повчитися сучасним бізнесменам. Тут переплітається тема культури та 

економіки. Журналіст з одного боку розповідає про культурну орієнтацію 

того часу, про те, які цінності для людини були на першому місці, а з іншого, 

прив’язує все це до економічної політики. До того ж він виділяє певні методи 

багатосторічної давності, які можна використовувати у торговому бізнесі у 

нашому столітті [120].  

Наведемо приклад однієї статті, яка не зовсім стосується культурного 

життя Німеччини, що вийшла 5 жовтня 2013 року. Матеріал, скоріш підійшов 
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би до розділу «Екологія» або «Здоров’я». Оскільки таких розділів у цій газеті 

немає, то редактори вирішили розмістити її саме тут. Стаття стосується 

задумки берлінських вирощувачів продуктів використовувати технологію, 

що має назву «аквапоніка» — коли продукти харчування отримують з однієї 

системи на основі вирощування риб та рослин у воді. Таким чином, біологи 

намагаються дати можливість городянам отримувати екологічно чисті 

продукти, які вирощені без усіляких нітратів. Засновники компанії, які 

планують запустити у дію цей проект, розповідають про те, де і як вони 

будуть вирощувати продукти, а також наскільки це буде економно, корисно 

для здоров’я та зручно [121]. 

Статті, що стосуються харчової промисловості тут, як правило, завжди 

вміщують у розділі «Культура». Тому не дивно, що 10 вересня 2013 року у 

цій газеті була опублікована стаття про фастфуди. Йшлося про світові марки 

«МакДональдз» та «Бургер Кінг», які останнім часом здали свої позиції і вже 

не є такими популярними, як раніше. Вся справа у тому, що ці мережі, які 

славляться шкідливими продуктами для здоров’я, почали витісняти інші 

мережі подібного типу, а саме ті, які пропагують здоровий спосіб життя і 

стверджують, що їхні гамбургери чи чизбургери виготовлені з якісніших та 

найсвіжіших продуктів [122].  

Оскільки газета виходить у Берліні, то близько 40 відсотків матеріалу 

про культуру стосується саме цього міста. Так, 5 квітня 2014 року вийшов 

матеріал про «мистецькі» вулиці Берліна, а саме про напрям у мистецтві, що 

носить назву «стріт-арт», і є досить популярним у великих містах Німеччини. 

Стаття носить характер такого собі гіда по вулицях міста, де можна побачити 

напівлегальні творіння просто неба. Автор описує найбільш відомі витвори 

мистецтва цього виду, а також повідомляє, з якого місця буде відкриватися 

найбільш вдалий вид. Він навіть пропонує маршрути потягів, із вікон яких 

можна комфортно насолоджуватися цими «картинами» [123]. 

Ще один матеріал, який стосується культурного життя Берліна та 

Першої світової війни, був опублікований у газеті за 15 квітня 2014 року. У 
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ньому йдеться про виставку кольорових фотознімків, що присвячені 

вищезгаданій війні. Тут прослідковується тенденція того, що німці у ЗМІ 

частіше згадують Першу світову війну, ніж Другу. Хоча, враховуючи дату, 

коли були опубліковані ці статті, зазначимо, що майже весь світ готувався 

святкувати закінчення саме Другої світової війни 1939–1945 років. Але, не 

зважаючи на це, у «The Local» цій темі не присвячено жодної статті. 

Натомість дуже часто зустрічаються матеріали, які так чи інакше стосуються 

прославляння солдатів, що полягли у 1914–1918 роках під час кровавих боїв, 

у яких країни-учасники втратили близько 10 млн військових. 

Інколи статті нагадують туристичні буклети міста Берліна. В них 

зазвичай пишуть про місця, куди варто поїхати на екскурсію, якщо ти ще не 

був у цьому місті. Складають топи найпопулярніших маршрутів, а також 

радять, як і коли краще їхати в те чи інше місце. Це і не дивно, адже Берлін 

наразі має один із найвищих темпів росту туризму у світі. 

Звісно, жоден розділ про культуру не може обійтися без новини з 

реаліті-шоу, що заполонили сучасні телепростори. Так і тут, наприклад, у 

номері газети «The Local» за 7 квітня 2014 року, розміщений матеріал про 

завершення шоу «Хочете парі?». Воно було надзвичайно популярним 

протягом тридцяти років і приковувало до себе увагу мільйонів глядачів, 

однак, останнім часом його рейтинги почали стрімко падати. Однією з 

причин зниження рейтингу програми була і та, що на одній зі зйомок дуже 

сильно травмувався 23-річний хлопець, який після цього залишився 

інвалідом. Це і не дивно, адже суть передачі полягала в тому, аби на спір 

зробити якийсь складний трюк, який зазвичай є не дуже безпечним. Такий 

екстрім довгий час змушував аудиторію не відходити від екранів, та, схоже, 

будь-яий проект може набриднути, якщо ним декілька десятиліть «годувати» 

глядачів. Проте, незважаючи на своє закриття, цю передачу можна вважати 

рекордсменом серед шоу, адже поки що небагато програм подібного формату 

можуть похизуватися таким довгим існуванням у засобах масової інформації 

[124]. 
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У кожному числі газети «The Local» у розділі «Культура» знаходяться 

статті у жанрі інтерв’ю. Зазвичай його беруть у відомої особистості творчої 

професії — актора, співака, танцюриста та ін. От і у номері за 20 грудня 2013 

року було опубліковане інтерв’ю з відомою німецькою художницею Джені 

Кор. У ньому вона відповідає на запитання, що стосуються її роботи в 

Німечинні, та розповідає, в чому секрет її успіху. Також митець на прохання 

інтерв’юера дає поради іншим художникам. Це стандартний «пакет» 

запитань для інтерв’ю. Загалом тут воно є невеликим і складається усього 

лише з шести пунктів. До того ж воно не розкриває повністю характер 

людини або ж її творчих вподобань, оскільки усі запитання є різними за 

своєю тематикою. Стаття скоріше нагадує анкетування, ніж повноцінне 

інтерв’ю. Автор зробив такий собі порадник від зірки. У зазначеному 

матеріалі художниця радить, як людині творчої професії вижити у великому 

місті, маючи на увазі Берлін. Вона ділиться тим, як митець має продавати 

свої твори, аби можна було непогано заробити, адже зазвичай не всі 

талановиті художники вміють заробляти своєю працею. Однак, про це 

йдеться лише у двох запитаннях, і, відповідно, відповідях до них. Інші — це 

просто інформація, яка не несе в собі великого сенсу [125]. 

До розділу «Культура» німецьке видання відносить не тільки їжу, але й 

напої, особливо якщо йдеться про пиво та культуру його вживання. Так, одну 

із статей німецького видання присвячено святкуванню річниці закону про 

чистоту цього напою 1516 року. У матеріалі робиться короткий огляд ринку 

пива Німеччини, що наводить на думку розмістити такий матеріал у розділах 

про маркетинг чи бізнес, але аж ніяк не про культуру. Як зазначається у 

статті, у Німеччині налічується понад 1300 пивоварень, які варять більше 

5000 різноманітних сортів пива. Лише у Берліні працюють більше 20 міні-

пивоварень, що виготовляють ексклюзивне пиво. Видання бере інтерв’ю у 

власника однієї з них, Філіпа Брокампа. За його словами, кількість малих 

приватних броварень за останні п’ять чи шість років зросла майже вдвічі, 

тому що, по-перше, у підприємців зростає інтерес до пивоваріння як бізнесу, 
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а по-друге, сучасні споживачі дуже хочуть знати, що вони вживають, тобто 

підвищується вимога до якості напою, і саме малі броварні можуть таку 

якість забезпечити. Ріст популярності ексклюзивного пива чимось схожий на 

зростання популярності магазинів, що продають органічні продукти. Крім 

того, у рості популярності ексклюзивного пива автор статті бачить значний 

американський вплив. На його думку, експериментувати з цим напоєм було б 

більш популярно у США, ніж у Німеччині, адже саме американці привезли 

культуру пива до Берліна. В Німеччині вона розповсюдилась завдяки появі у 

місті Вагабунд Брауерай броварні, якою володіють два американці. На думку 

Анни Орінські, одного з керівників підприємства, ейлі стали напрочуд 

популярними у Німеччині, особливо ті, до яких додано незвичні інгредієнти, 

наприклад, апельсин чи коріандр. Втім, і давно забуті різновиди кислого пива 

або пива із присмаком диму також знаходять нових поціновувачів [126]. 

Наступна стаття, яка надрукована у номері за 31 травня 2015 року, хоч і 

має назву «Підпал мистецького проекту на підтримку біженців», про сам 

мистецький проект інформації дає небагато, більше розглядає причини 

підпалу та кого затримали як підозрюваного, розповідає про соціальне 

напруження та настрої у німецькому суспільстві, зростання радикалізму та 

інших явищ. Втім, у кінці статті читачу все-таки дають лімітовану 

інформацію про мету культурного проекту, який постраждав від атаки 

недоброзичливців у Берліні. «Дім із 28 дверима» згідно замислу мав показати 

солідарність із біженцями по всьому світу та висловити протест проти 

політики Євросоюзу у справах біженців. Інсталяція циліндричної форми мала 

28 дверей, кожна з яких означала державу-члена Європейського Союзу. 

Всередині ж споруди три екрани розповідали історії життя трьох біженців, 

що на той момент проживали у Берліні. Прапор Європейського Союзу, що 

розвіювався над конструкцією, був чорним на знак жалоби за тими, хто 

потонув, намагаючись переплисти Середземне море. Підпал пов’язують із 

негативними настроями і ставленням до біженців, що розповсюджуються 

певними частинами німецького суспільства. Автор статті вважає, що 
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причиною загострення ситуації є не лише розповсюдження культури 

ксенофобії серед деяких людей, а й відмова уряду та місцевих громад 

виконувати дані ними обіцянки. Це означає, що багато біженців є 

бездомними, не мають доступу до елементарного притулку та хоч якогось 

соціального забезпечення. Автор також зазначає, що існуюча напруга в 

суспільстві та неприйняття біженців пов’язані з «нестачею конструктивних 

рішень, які б запропонували адекватні довгострокові перспективи для 

переселенців» [127]. 

Розділ «Культура» також згадує й Франца Кафку у статті Метті 

Єдвордса «Перевтілення Кафки: 100 років спантеличеності». Цей твір 

вважається одним із найвизначніших здобутків німецької літератури 20 

століття. Автор спілкується з академіком, який інтерпретує роман для 

сучасної аудиторії. Дійсно, це саме той роман про Грегора Самсу, 

подорожуючого торговця, який повністю віддає себе роботі і прокидається 

одного ранку величезною комахою. Решта твору — це намагання Грегора 

вийти з цієї абсурдної ситуації. Автор зазначає, що, з одного боку цю історію 

інтерпретують як віддалення Грегора від власної сім’ї, з іншого — новий 

гротескний вигляд Грегора часто інтерпретують як фізичну демонстрацію 

того, що він настільки захоплений своєю роботою, що покинув інші людські 

аспекти життя. Існує багато проблем із перекладом цього роману з німецької 

на англійську мову або ж на інші мови світу. Сьюзан Берновскі, директор 

відділу літературного перекладу Колумбійського університету у Нью-Йорку, 

нещодавно видала власну, найсвіжішу версію перекладу твору. На її думку, 

згаданий роман — один з найжорстокіших та найсмішніших творів автора. 

Гумор тут прямий, але його приховано між рядків, він балансує між 

гротеском цієї історії та бюрократично-правильною мовою, що 

використовується від початку твору і до кінця, немов вказуючи на те, що 

намагається зробити головний герой, аби вибратися із ситуації, в якій він 

опинився. Решта статті більше переймається проблемою перекладу, а не 

проблемою інтерпретації великого літературного надбання. І хоча дискусія 
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перекладу першого речення дещо пов’язана з тим, як ми сприймаємо і 

уявляємо «велетенську комаху», перехід від проблем інтерпретаційних та 

культурних до проблем лінгвістичних певною мірою втомлює читача і 

позбавляє бажання ознайомитися зі статтею до кінця [128].  

Новини культури газети «The Local» складають близько 2 відсотки від 

усього матеріалу видання. Головні розділи газети носять такі назви, як: 

«Робота», «Житло», «Гроші», «Суспільство» й «Новини та особливості». В 

останньому і міститься підрозділ про культуру. 

Взагалі новини культури у цьому виданні відрізняються від тих, що 

були подані у двох попередніх газетах. Тут можна прочитати не лише про 

культурне життя Німеччини, але й ознайомитися із соціально-економічною 

сферою життя. Газета не має багато розділів, тому у культурній тематиці 

читачам може трапитись стаття з відхиленням від заданої теми.  

До того ж «The Local» у порівнянні із двома попередніми газетами є в 

декілька разів меншою за своїм обсягом та наповненням [115]. 

 

Висновки до розділу 

 

Отже, проаналізувавши видання таких країн, як США, Великобританія 

та Німеччина, можна зробити висновки, що висвітлення питання культури у 

цих країнах у більшій чи меншій мірі знаходиться на досить високому рівні. 

Газети «The Guardian» та «The New York Times» дуже схожі між собою 

як за інформаційним наповненням, так і за зовнішнім виглядом. Газета «The 

Local», що виходить у Німеччині, має зовсім інший формат, тому дуже 

відрізняється від попередніх двох. Якість німецького видання значно нижча 

від якості аналогічних британського та американського видань. Перші дві 

газети, пишучи про культурне життя, вміщують по декілька підрозділів, на 

які розбивають зазначену тематику. Так зручніше знайти інформацію, яка 

цікавить читача. «The Local» ніяк не розмежовує це питання і статті у ній 
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значно менші. Тут майже не зустрічаються великі аналітичні матеріали, 

найчастіше це коротенькі замітки, які повідомляють про ту чи ту новину. 

Натомість на шпальтах «The Guardian» та «The New York Times» можна 

прочитати великі та інформаційно-змістовні матеріали на будь-яку тематику. 

Переглянувши сторінки цих видань, можна відчути, як змінюються 

культурно-ціннісні орієнтири сучасних людей. Про це говорять статті на 

тему відеоігор та технічних засобів. Наприклад, в українських виданнях 

такого ж напрямку, про які йтиметься у наступному розділі, ми не зустрінемо 

матеріалів такої тематики. Натомість все, що стосується комп’ютерів та 

відеоігор можна прочитати у виданні технічного профілю. Виникає питання 

щодо того, чому, власне, вони не можуть бути відображенням сучасної 

культури. Адже кожна епоха несе в собі певні зміни, які здійснюють вплив на 

соціальне життя суспільства. Західні ЗМІ це вже давно зрозуміли. Людина 

мусить пристосовуватися під свої винаходи, аби вміти з ними співіснувати. 

Звичні стандарти зникають, на зміну їм приходить культура, яка більш тяжіє 

до підприємства, бізнесу, вона вимагає раціональності та швидкого 

прийняття рішень. Багато хто звинувачує технічний прогрес у втраті 

справжніх людських цінностей. Втім, саме він допоміг вивести людину на 

більш високий рівень, допомогти їй стати освіченою та змінити умови життя, 

задля підтримки яких необхідно йти на певні жертви. Проте, навіть за таких 

умов людина повністю не відмовляється від колишніх художньо-мистецьких 

вподобань, навпаки, поряд з ними з’являються нові, які також заслуговують 

на її увагу. Більше того, у «The New York Times» самі ігри є об’єктом 

культурних досліджень. Їх аналізують на предмет використання кольорів та 

дизайну, а музеї беруть їх за основу для організації інтерактивних виставок і 

таким чином привертають увагу більшої кількості потенційних відвідувачів. 

Видання «The Local» має досить обмежену кількість розділів, і тому до 

розділу «Культура» дуже часто потрапляють не зовсім релевантні матеріали. 

Часто вони є більш економічного, ніж культурного характеру, як от 

матеріали про підприємництво та культуру ведення бізнесу. Сюди ж 
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німецьке видання відносить і матеріали про культуру вживання їжі та напоїв. 

Втім, якщо такі матеріали є хоча б частково дотичними до культури, то 

матеріали про екологічні проблеми та харчову промисловість однозначно 

варто було б розмістити у інших розділах, а якщо таких не передбачено, то 

створити їх або ж зовсім не висвітлювати новини чи події такого роду. 

Нерелевантність матеріалу культурній тематиці збиває читача з 

пантелику і призводить до того, що у подальшому читач не вважатиме 

видання таким, у якому можна отримати якісний матеріал щодо напрямку 

культури. Не зважаючи на це, «The Local» приділяє достатньо уваги таким 

напрямам, як класична література, по-новому інтерпретуючи відомі 

широкому загалу твори та надаючи всебічну інформацію про їх авторів. 

Очевидну схожість мають всі три проаналізовані видання у висвітленні 

культурно-релігійних та культурно-расових проблем. Так, у «The New York 

Times» — це висвітлення проблем сексизму та расової нетерпимості; у «The 

Guardian» — це проблема нелегальних мігрантів та ставлення до них, а також 

ставлення до мусульманства як до релігії, в тому числі допустимості чи 

недопустимості тієї чи іншої сексуальної орієнтації для представників цього 

віросповідання; у «The Local» — це проблема біженців, яка нині є такою 

актуальною в Європі, та проблема їх захисту й підтримки шляхом організації 

флешмобів та вуличних культурно-пізнавальних заходів, задля боротьби з 

ксенофобією. 

В іншому ж британське та американське видання набагато глибші 

німецького. Їм притаманна персоналізація, тобто погляд на культурні 

здобутки через призму особистості-творця, зацікавленість субкультурами та 

автентичними течіями культурних етносів, що знаходяться на межі 

зникнення, підтримка нерозривного зв’язку між митцями задля досягнення 

культурно-просвітницьких цілей. Крім того, ці два видання більш ефективно 

використовують інформаційні технології для подачі культурних новин. 

Розділ, присвячений музиці, має функції радіо, а розділ, присвячений театру, 

дозволяє переглянути уривки вистав, про які йдетьсчя у новині чи статті. 
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Таким чином, культурні новини та події стають доступними навіть для 

тих, хто немає фінансової можливості придбати квиток, або немає часу 

відвідати виставу. 

Ще однією характерною рисою «The New York Times» й «The 

Guardian» від «The Local» — це переплетіння культурної тематики з 

юридичними аспектами. Таких новин тут безліч. Це і судові спори, щодо 

того, якій із галерей належать ті чи інші картини, і судові позови працівників 

теле- і радіокомпаній до керівництва через релігійні або світоглядні 

притискання, і оскарження рішення про присвоєння нагород чи відзнак, і, 

звісно ж, питання щодо дозволу чи заборони перегляду фільмів на широкому 

екрані через їх сексуальний, релігійний чи насильницький контент або ж 

встановлення вікових обмежень для перегляду. 

Беззаперечним позитивом американського та британського видань, на 

відміну від «The Local» чи будь-якого українського видання, яке частково чи 

повністю присвячене проблемам культури, є наявність блогів. Це — 

своєрідні дискусійні майданчики, прості для використання, вони дозволяють 

публіці висловитися у зручний та деперсоналізований спосіб, що має значний 

соціальний ефект. Завдяки такому методу отримання відгуку від аудиторії 

відбувається двостороння комунікація «видання – читач – видання», на 

відміну від односторонньої «видання – читач». Використання блогів дає 

змогу зрозуміти ставлення широкої аудиторії до тих або інших новин чи 

подій, відчути настрої у суспільстві та, зрештою, постійно покращувати 

якість контенту видання, керуючись думкою громадськості. 
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РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ РОЗДІЛУ «КУЛЬТУРА» УКРАЇНСЬКИХ 

ВИДАНЬ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ» ТА «ДЕНЬ» 

 

 

Вітчизняна культура — це важливий елемент розвитку нації. Адже від 

того, як людина вихована, які цінності сповідує, який рівень культури має, 

залежить не тільки її майбутнє, але й майбутнє нації. 

В умовах глобальної популяризації масової культури та 

інтернаціональних стандартів основний культурний імператив формується, 

концентрується і фокусується навколо людини. Духовне збіднення 

суспільства змушує шукати шляхи удосконалення взаємодії в системі 

«людина – культура». Проте, щоб розпочати кардинальні зміни, необхідно 

розуміти найважливіші складові загальної ситуації у галузі культури. Тому 

важливою є роль журналістів, яка полягає у популяризації цього питання та 

поінформуванні широкого загалу і, що не менш важливо, у формуванні 

сучасного культурного соціуму. 

Завдання сучасних засобів масової комунікації полягає у формуванні 

світоглядних орієнтирів культурного розвитку особистості. Адже 

журналістика з давніх-давен була рушійною силою формування громадської 

думки. 

У зв’язку із тим, що роль засобів масової інформації в умовах 

духовного збіднення суспільства набуває особливого значення, актуальним 

стає аналіз газетних публікацій із проблематики галузі культури. 

У нашій країні мас-медіа не залишаються байдужими до проблем 

культури. Крім того, більшість традиційних видань приділяють культурній 

проблематиці значну увагу, використовуючи при цьому мережні можливості 

для отримання та подачі матеріалу. 

Щодо будь-якого процесу, який відбувається у суспілстві, було б не 

коректним заявляти, що він є суцільно позитивним або повністю негативним. 

Теж саме можна сказати і про культурну ситуацію у нашій державі, оскільки 
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вона є досить суперечливою та складною. Разом з тим можна виділити кілька 

тенденцій, що характеризують культурні процеси в Україні. Це зокрема: 

1. Деідеологізація культури й послаблення державного контролю за 

процесами, що відбуваються у сучасному культурному просторі. Якщо 

дивитися з позитивної точки зору, то це дало можливість митцям мати 

більше свободи у творчості, а споживачам більше вибору для споглядання 

цієї культури. З негативного ж боку — стало менше контролю за рівнем 

культурного товару (літератури, музики, освіти чи театру) та контролю 

якості, яка пропонується споживачу. 

2. Комерціалізація культури. Ця тенденція пов’язана із проникненням 

ринкових механізмів у культуру. Однак, вже з десяток років цей процес має 

однобоку спрямованість: вітчизняний капітал прагне вкладати свої засоби 

переважно у високоприбуткові й швидкоокупні галузі мистецтва — у різні 

шоу, видовища, розважальну та еротичну індустрію. 

3. Відокремлення національних культур і використання їх як 

інструменту у вирішенні політичних та економічних проблем. 

4. Збільшення культурно-комунікативної пасивності, незацікавленість 

читанням, особливо серйозного матеріалу, натомість збільшення 

зацікавленості видовищними візуальними формами мистецтва, зниження 

відвідування музеїв, бібліотек, театрів. 

5. Індикатором рівня розвитку культури є мова. Вона показує те, яким 

способом сприймається реальність і який характер вона носить. Дуже багато 

стурбованості у прогресивної української інтелігенції викликає українська 

мова, а саме її стан. Адже в останні десятиліття в українській мові 

спостерігається тенденція негативних змін, що в свою чергу є наслідком 

зниження грамотності більшості населення держави [129]. 

Журналістика має змогу результативно впливати на те, аби питання 

культури в Україні були вирішені якомога швидше і якісніше. 

Щодо функцій журналістики у розвитку процесу культурного 

відродження в Україні, то тут цікавою є система функцій, запропонована      
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Г. Вичубом та Т. Фроловою для друкованих видань. Ця система цілком 

підходить для висвітлення основних проблем і тенденцій розвитку галузі 

культури: 

- інформаційна — представлення аудиторії об’єктивних даних про 

реальний стан речей у галузі культури як у світовому, так і в національному 

масштабі; 

- просвітницька — доведення до відома аудиторії стану розвитку 

культури у державі, основних тенденцій, негараздів або успіхів; 

- виховна — формування в аудиторії відповідального ставлення до 

власного культурного розвитку, уміння отримувати естетичну насолоду від 

перегляду вистави, кінофільму або прослуховування хорового співу; 

- організаторська — вплив на поведінку людини, консолідація 

людських зусиль при вирішенні тієї чи іншої проблеми у галузі культури; 

- контролююча — контроль за діяльністю владних структур; 

- рекреативна (відновлювальна) — надання аудиторії можливості 

відпочити, поновити сили. Опис цікавих історій та різноманітних арт-заходів, 

фотогалерей у журналах тощо. Все це сприяє досягненню мети [130]. 

Стан розвитку вітчизняної культури неодноразово порушували у своїх 

роботах О. Ю. Павлова, В. Бондаренко, А. Вартанов, Є. Гершуні, Ю. Чекан,  

М. Кравчинский, І. Орлова, О. Різник, Ю. Саульський, К. Стеценко та інші. 

Водночас досліджень щодо висвітлення проблем із галузі культури на 

сторінках газет «День» та «Дзеркало тижня» досі проведено не було. 

Тому у цьому розділі ми розкриємо основні проблеми мистецько-

культурного напрямку що подаються цими виданнями у розділі «Культура». 

Обидві газети містять розділ «Культура», у якому висвітлюються 

останні події та новини у галузі культури нашої держави. Використовуючи 

метод контент-аналізу, нами було проведено дослідження публікацій у 

газетах «День» та «Дзеркало тижня. Україна». Контент-аналіз (з англ. 

contents — зміст, вміст) — це один із ключових методів, що застосовуються 

для якісно-кількісного аналізу змісту текстових документів. Його 
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використання широко розповсюджене у практиці вивчення масових 

комунікацій. Об’єктом дослідження контент-аналізу часто є зміст 

повідомлень преси, радіо та телебачення. Тому зазначений метод добре 

підходить для проведення дослідження основних проблем у галузі культури в 

нашій державі. 

Газети «Дзеркало тижня» і «День» фігурують на українських 

просторах, як одні з найвпливовіших та статусних видань. Для розгляду 

питання культури в українських ЗМІ було обрано саме їх, оскільки тільки 

вони можуть бути представлені як аналоги «The New York Times» та «The 

Guardian». 

Розділ про культуру в українських ЗМІ значно менший у порівнянні з 

тими ж таки друкованими виданнями Сполучених Штатів Америки та 

Великобританії. Проаналізувавши газети «Дзеркало тижня» та «День» за 

період 2011–2014 роки, були зроблені висновки щодо культурного контенту 

зазначених видань. 

Огляд публікацій у розділі «Культура» газет «День» та «Дзеркало 

тижня» дозволив з’ясувати, що основними проблемами культури в нашій 

державі є наступні: 

- військове протистояння на Донбасі та події на Майдані; 

- низький рівень державного фінансування вітчизняної культури; 

- занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва; 

- низький рівень культури та духовності суспільства. 

 

3.1. Культурно-мистецька проблематика газети «Дзеркало тижня» 

 

«Дзеркало тижня. Україна» (до 2011 року — газета «Дзеркало тижня») 

— це український суспільно-політичний тижневик, у якому висвітлюються 

основні події у житті нашої держави. Видання було заснованае у Києві у 1994 

році. Виходить трьома мовами (українською, російською, англійською). 

Провідні статті тижневика також публікуються на веб-сайті видання. 



 

103 
 

У газеті «Дзеркало тижня» розділ «Культура» в середньому містить у 

собі від двох до восьми статей про культурно-мистецьке життя країни, 

зокрема, про культурні події, що відбуваються на теренах нашої країни. 

Наприклад, у номері 21 за 10–17 червня 2011 року було опубліковано чотири 

статті. Перша з них розповідає про пам’ятний концерт одного із солістів 

гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського, який пішов із життя [131]. 

Наступним є інтерв’ю з фольклорним гуртом «ДахаБраха», в якому йдеться 

про їх творчі успіхи, досягнення популярності не лише в Україні, але й за її 

межами [132]. Третя стаття описує фестиваль джазу «Альфа джаз фест», що 

проходив у Львові, який приймав колективи з усього світу [133]. І, 

насамкінець матеріал, що розповідає про закордонний 54-й Венеціанський 

бієнале. Цей матеріал, звісно, певним чином можна віднести до культурних 

новин з-за кордону, але його можна розглядати й у контексті української 

культури, оскільки у ньому йдеться суто про українську художницю Оксану 

Мась, яка представила свої роботи на вищезгаданому конкурсі [134]. 

Наприклад, у номері за 2–9 грудня 2011 року у розділі «Культура» було 

вміщено п’ять статей. Перша — це матеріал постійного автора рубрики 

Олега Вергеліса. Він має назву «Висоцький. Велика різниця». Це свого роду 

розгромна стаття — негативна рецензія на кінокартину Костянтина Ернста 

«Висоцький, дякую, що живий». Автор один за одним наводить аргументи 

того, чому саме цей фільм не може вважатися високим твором мистецтва. 

Так, комп’ютерна графіка, що була використана для того, аби якомога точно 

відобразити зовнішню схожість із самим Висоцьким, навпаки спотворила 

актора. Дійшло до того, що міміки зовсім не було видно, і обличчя 

виглядало, немов камінь. І це не єдина помилка режисера фільму, яку назвав 

автор [135]. 

Зауважимо, що багато статей О. Вергеліса є рецензіями на театральні 

постановки чи ж фільми. Він також багато пише про окремі постаті, які 

безпосередньо пов’язані із галуззю культури. От, наприклад, у номері № 7 за 

22 лютого 2013 року, опубліковано матеріал про відому легенду балету 
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Наталію Макарову. Автор подає інтерв’ю із танцівницею, в якому вона 

розповідає про особливості своєї кар’єри та своє життя в Америці [136].  

А от у номері за 14 лютого 2014 року стаття цього автора розповідає 

про не менш відому постать у культурному житті України, театрального 

режисера Дмитра Богомазова. Матеріал приурочений ювілею, а саме 50-

річчю, режисера.  

У цих двох статтях журналіст не шкодує похвальних відгуків для 

головних героїв своїх матеріалів. Втім, Вергеліс не завжди стриманий у своїх 

коментарях, іноді дозволяє собі «гостре слівце». Для прикладу наведемо 

слова автора про деяких діячів культури: «І багато гадів досягають більших 

творчих успіхів на такому от шляху, не поставивши жодного пристойного 

спектаклю». Про творців вищесказаного фільму «Висоцький дякую, що 

живий» автор теж говорить не надто толерантно, дозволяючи собі різкі 

коментарі [137]. Або ж, візьмемо його статтю за 4 жовтня 2013 року, що має 

назву «Живі і мертві. Сталінград», в якій журналіст ділиться своїми 

враженнями від чергової переглянутої стрічки на тему Великої Вітчизняної 

війни «Сталінград», що нещодавно вийшла на великі екрани і наробила 

неабиякого галасу серед кінокритиків. Тут автор так висловлюється про все 

тих же «деяких» творців культури: «Благо, військова тема годує легіони 

нинішніх бездарних сценаристів, що прирікають саму цю важливу тему на 

“інфляцію”» [138]. 

Олег Вергеліс використовує саркастичний словниковий запас власного, 

так би мовити, виробництва, наприклад, такі словосполучення, як: 

«військовий гламур», «секс-терор», «екранний «медляк» та ін. Ці слова й 

вирази додають емоційного забарвлення статтям та допомагають передати 

настрій автора, щодо тієї чи іншої події, про яку йдеться у матеріалі. 

Журналіст то висміює, то захоплюється кимось або чимось. Кожна його 

стаття може тотально розгромити висвітлювану особу чи подію, і важко буде 

підібрати логічні аргументи, аби апелювати його доказам. 
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Більш стриманою у своїх статтях є ще один постійний журналіст 

рубрики Катерина Константинова. Її матеріали, як і статті попереднього 

автора, зустрічаються майже в кожному номері «Дзеркала тижня». Та, на 

відміну від Олега Вергеліса, Катерина Константинова не завжди дозволяє 

собі власної думки стосовно заданої теми, лише обмежується констатацією 

фактів. Наприклад, у номері від 14 жовтня 2011 року, було опубліковано 

матеріал журналістки, що мав назву «На 41-шу молодість прибуде Єжи 

Гофман і Ольга Куриленко». Власне кажучи, такий заголовок очевидно не 

містить в собі жодної інтриги. Стаття більш подібна до анонсу очікуваної 

події, де розповідається про те, коли саме відбудеться фестиваль, конкретні 

числа, список гостей, яких заплановано запросити, а також перелік фільмів, 

що будуть показані впродовж наступних декількох днів [139].  

У номері від 30 серпня 2013 року Катерина Константинова пише про 

подію, яка вже відбулася, а саме, про виставку «Велике і величне», що 

проходила у «Мистецькому Арсеналі», і на якій були представлені майже 

тисяча творів із різних музеїв України.  

У статті «Картинки з виставки» журналістка, вибравши декілька 

найвеличніших творів, описує їх у своєму матеріалі. Таким чином, стаття за 

своїм наповненням походить на короткий посібник — енциклопедію з 

українського мистецтва [140]. 

Катерина Константинова досить часто бере інтерв’ю у відомих діячів 

культури. Наприклад, у номері видання за 28 вересня 2012 року був 

опублікований матеріал, який містив інтерв’ю авторки з генеральним 

директором фестивалю «Молодість» Андрія Халпахчі. Стаття має назву 

«Кінофестиваль «Молодість» — це не полігон для політичної агітації». Тут 

журналістка дослівно друкує відповіді героя матеріалу, оскільки того 

потребує обраний нею жанр інтерв’ю. Самі ж запитання є змістовними та 

послідовними, що робить матеріал достатньо цікавим та легким для 

сприймання [141].  
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Отже, статті цієї журналістки, на відміну від іншого автора газети 

«Дзеркало тижня» Олега Вергеліса, більш стримані у своїх висловлюваннях 

та стислі. Катерина Константинова обмежується фактичними даними, що 

робить її матеріали культурного направлення не аналітичними, а більш 

новинарними. 

Бувають у газеті матеріали, авторами яких є одразу два автори. 

Наприклад, вже вищезгадані Катерина Константинова та Олег Вергеліс. Так, 

у № 12 за 4 квітня 2014 року опублікована їх загальна стаття, що має назву 

«Експонати в облозі». Це своєрідне журналістське розслідування щодо долі, 

яка чекає на кримські музеї, після того, як півострів відійшов до Російської 

Федерації. Автори беруть інтерв’ю у директорів цих закладів, у яких 

намагаються дізнатися про непросту ситуацію, що склалася для музеїв 

півострова [142]. 

Ще один спільний матеріал цих журналістів був опублікований у 

номері від 8 липня 2011 року під назвою «Диригент Кирило Карабиць: «Росія 

може витрачати мільярди на амбіційні проекти Гергієва, а в Україні навіть 

амбіцій немає»». Стосовно заголовку вже відчувається стиль Олега Вергеліса 

із притаманною йому саркастичною спрямованістю. Те ж саме стосується і 

вступу статті, який передує інтерв’ю із диригентом Кирилом Карабиць [143].  

Варто звернути увагу на ще одну статтю, яка була написана у парі 

Олега Вергеліса та Лілії Бондарчук. Їхній матеріал «За законами жанру», що 

вийшов у номері № 7 за 17 лютого 2012 року має культурно-правовий 

напрям, оскільки тут йдеться здебільшого про правові аспекти українського 

кінематографу, а саме, про новий Закон України «Про кінематографію». 

Журналісти у своїй статті подають коментарі кінематографістів, які так чи 

інакше пов’язані з українським кіно і можуть дати змістовну відповідь на 

запитання [144]. 

Загалом статті, що написані двома журналістами, відрізняються, 

зазвичай, своїм обсягом. Вони, як правило, значно більші й різнобічно 

охоплюють та висвітлюють задану тему. У результаті ми маємо аналітичний 
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матеріал, який, можливо, не завжди дає рішення заданій проблемі, але 

натомість розкриває її з різних аспектів, що дозволяє читачам самим, 

виходячи з власного досвіду, зробити висновки стосовно тієї чи іншої 

проблеми. На відміну від статті, автором якої є один автор, тут можна 

прочитати коментарі більшої кількості спеціалістів. 

У «Дзеркалі тижня» багато уваги приділяється матеріалам про 

український кінематограф. Навіть коли йдеться про зарубіжних 

кінематографістів, журналіст постійно намагається зіставити їх із 

вітчизняними. Це є своєрідною спробою перейняти досвід у західних 

культурних діячів.  

Про кінематограф у виданні зазвичай пише журналіст Антон Філатов. 

У газеті можна знайти аналітичні статті, інтерв’ю з відомими телемитцями, а 

також статті-рецензії на прем’єрні кінокартини, покази яких нещодавно 

відбулися. Наприклад, у номері газети № 40 за 1 листопада 2013 року було 

опубліковано огляд фільму «Життя Адель», в якому журналіст описує 

основний сюжет фільму й те, як сприйняла фільм українська публіка, 

оскільки він є досить відвертим для вітчизняного глядача та має суворе 

вікове обмеження для перегляду [145]. 

У іншій статті газети за 7 грудня 2012 року «Історія кохання вбивці 

Бандери мене шокувала» Антон Філатов подає інтерв’ю і грузинським 

режисером Зази Буадзе, який часто знімає картини у корпродукції з 

Україною. Режисер розповідає читачам щодо своїх планів на стрічку 

«Кохання вбивці»: яких акторів він зніматиме у фільмі та те, як сприйняли 

сценарій у нашій країні, оскільки йдеться про вбивцю Степана Бандери [146]. 

Крім позитивних новин про кіно у друкованому виданні піднімаються і 

гострі питання та проблеми у галузі культури. Вони є однією з провідних тем 

у цій газеті. Про них багато говорять, інколи навіть пропонують шляхи 

виходу із ситуації, що склалася для українського кінематографа. 

Стаття Я. Підгори-Гвяздовського «Стратегія і тактика: чого чекає 

національне кіно?», надрукована у газеті за 12 грудня 2014 р., говорить про 
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затвердження Національної стратегії розвитку кіноіндустрії України на 2015–

2020 рр. У той же час, як зауважує автор, «…усі напрямки стратегії не 

можуть бути зреалізовані без допомоги держави. А держава, на жаль, не 

здатна забезпечити виконання всіх своїх фінансових і виражених у часових 

термінах зобов’язань. Так, дитячі, документальні, анімаційні та (іноді) 

дебютні фільми держава фінансує на 100%. А решта залишається 

недофінансованими. Тому до розвитку кінотеатрів доцільно залучити банки, 

надаючи інвесторам пільгові кредити» [147]. 

Часто можна натрапити на історію про, так би мовити, сучасну 

«попелюшку», тільки в них йдеться не лише про жінок, але й про чоловіків. 

Наприклад, у номері видання який датується 28 березня 2014 року, Антон 

Філатов публікує статтю під назвою «Голлівудський продюсер: «Скасуйте 

податки на кіногалузь — і в Україну потягнуться люди»», на початку якої з 

усією гордістю розповідається українському читачеві про те, як звичайний 

хлопець із Луганська зміг стати продюсером із візуальних ефектів у самому 

Голлівуді. Далі йдуть вже традиційні запитання щодо того, чого ж не 

вистачає українському кінематографу і «рецепт від професіонала» про 

досягнення успіху. На жаль, все можна було б втілити у життя, але тут, як 

завжди, все зводитися до найбільш вагомої складової, без якої важко буде 

пройти шлях до визнання, — недостатнє фінансування, що стосується не 

лише українського кіно, але й багатьох інших напрямків культури. Саме про 

це і говорить продюсер Джей Ді Захаріас [148]. 

Журналісти «Дзеркала тижня» у своїх статтях досить часто порушують 

проблеми фінансування як однієї з нагальних проблем у всіх напрямках 

культури. Тут також, друкуються критичні статті щодо неправильної 

політики керування та методики розвитку української культури. Так, у 

номері за 16 березня 2012 року журналістка газети Неллі Корнієнко написала 

статтю із небагатослівною, проте дуже змістовною назвою «Варвари». Вона 

відверто, не шкодуючи негативних слів, критикує Міністерство культури 

України: «воно шкідливе, адже по суті відтворює руйнівну функцію 
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демонтажу культури». Авторка розділила свій матеріал на декілька розділів, 

й в кожному з них розглядала одну із проблем культурно-мистецької галузі 

країни. Це і проблема того, куди ж все-таки йде частина податків, що 

виділяються на розвиток культури, проблема рейдерства, коли приміщення, 

що призначені для різноманітних культурних установ, замість того, аби 

відремонтувати, віддають у власність «невідомим» особам (бізнесменам, 

чиновникам та ін.). Це також і проблема кадрів Міністерства культури, 

точніше відсутності справжніх професіоналів, які б могли підняти сучасне 

мистецтво на той рівень, на якому воно мало б бути у розвиненій країні [149]. 

Іншою важливою проблемою вітчизняної культури, що розглядається 

газетою «Дзеркало тижня. Україна», є проблема низького рівня державного 

фінансування культурних заходів, проектів, театрів тощо. Так, зі статті 

«Ініціатива Кабміну може знищити культурну галузь України», що вийшла у 

номері за 12 серпня 2014 р., ми дізнаємося про те, що до Верховної Ради було 

внесено проект Закону України «Про внесення змін до бюджетного кодексу 

України» (щодо бюджетної децентралізації), за яким національні заклади 

культури підпадають під жорсткий фінансовий удар. У проекті було 

запропоновано передання Національних закладів культури «під крило», 

тобто на баланс, місцевих бюджетів. А це прирікає десятки культурних 

інституцій на вірну смерть. Наразі відомо, що законопроект не було 

прийнято [150]. 

Зі статті «Кінопроект «Толока» за мотивами поезії Шевченка 

заморожено через нестачу коштів», що вийшла у числі видання за 19 вересня 

2013 р. ми дізнаємося про те, що «кінопроект режисера Михайла Іллєнка 

«Толока» вимушено призупинено через відсутність фінансування. Михайло 

Іллєнко планував приурочити свій фільм до 200-річчя з дня народження 

Тараса Шевченка. Прем’єра передбачалася у березні 2014 року» [151].  

Інша стаття «Знаменитий Київський театр на Подолі може зникнути з 

мапи столиці», що вміщена у номері за 9 вересня 2013 р., розповідає нам про 

те, що популярний у столиці академічний драматичний театр на Подолі не 
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має повноцінного приміщення, адже його будівництво перетворилося на 

ганебний для міста майже десятирічний довгобуд. У той же час міські 

чиновники зізналися, що в міській казні немає грошей на продовження 

будівництва [152]. 

Схожу тематику має і стаття «Центр сучасного мистецтва «Дах» у 

Києві можуть закрити через брак грошей», що вийшла у номері за 8 серпня 

2013 р. [153]. 

А стаття «В Україні почалася «оптимізація» дитячих художніх шкіл, 

всупереч заявам Мінфіну і Мінкульту», вміщена у номері за 17 квітня 2013 

р., розповідає про оптимізацію бюджетних установ, таких як дитячі художні 

школи, що були переведені на самофінансування. У результаті цього 

багатьом батькам буде просто не по кишені продовжувати навчання своїх 

дітей [154]. 

Зі статті «Бюджет українського кіно урізали ще на 20 млн гривень», яка 

надрукована у числі за 4 грудня 2012 р., ми дізнаємося, що «в проекті 

держбюджету на 2013 рік на розвиток кінематографа закладено ще менше 

коштів, ніж у 2012 році. Особливо урізали графу «створення і 

розповсюдження національних фільмів» [155]. 

Щодо проблеми занепаду книгодрукування, то маємо статтю «Німці 

витрачають на книжки майже у 40 разів більше за українців» («Дзеркало 

тижня» за 26 грудня 2012 р.), яка розповідає, що «середньостатистичний 

німець купує книг протягом року на 119 євро, а середньостатистичний 

українець за рік книг купує лише на 2,9 євро. Ці показники свідчать, що 

моральний, духовний і освітній рівень в Україні падає» [156]. 

На схожу тематику написана і стаття «В Україні книжкові премії не 

допомагають у просуванні книги», яка опублікована у номері газети за 16 

червня 2013 р., у якій автор зазначає, що у всьому світі виданню, яке 

відзначене якою-небудь премією, відразу надається медіапідтримка і кращі 

місця у книжкових магазинах. У нас же книга, відзначена премією або яким-
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небудь іншим чином, не стає приводом для культурно орієнтованих медіа 

[157]. 

Гостро також стоять проблеми й українського театру, які торкаються 

застарілих приміщень або й взагалі їх нестачі. Стаття «Українці не стали 

частіше ходити в театри і музеї», що вийшла у номері газети за 24 липня 2012 

р., розповідає про скорочення театрів та зниження відвідування концертів у 

2011 році. У той же час в Україні зросло число музеїв та їх відвідувань [158]. 

Зі статті «У Києві до 2025 року не збудують жодного нового театру або 

музею» (номер видання за 9 грудня 2011 р.) ми дізнаємося, що за новою 

«Стратегією розвитку Києва до 2025 року» київська влада відмовилася від 

ідеї побудови у Києві 130 нових музеїв та 40 нових театрів, оскільки 

наповнення залів театрів під час вистав складає близько 90% [159].  

К. Константинова у статті «Про прекрасне і тривожне (відчуття 

театрального року – 2014)», що вийшла у номері газети за 12 грудня 2014 р., 

говорить про те, що «опера та балет — це саме ті жанри музичного театру, 

які потребують дуже серйозних фінансових вливань. На Заході, як відомо, 

багато таких театрів існують завдяки підтримці меценатів. У нас — 

переважно бюджетні надходження. З одного боку, це добре. Добре, що 

керівники українських музичних театрів не хвилюються у пошуках 

спонсорів. З іншого боку — це стало причиною затхлості та стагнації, 

зниження градусу творчих пошуків». І тому потрібно шукати творчих 

керівників, які б креативно підходили до постановок [160]. 

Небезпідставні обвинувачення щодо недобросовісного ставлення 

чиновників до української культури та й до самих митців, описує у своїй 

статті журналіст газети «Дзеркало тижня» Максим Волошин. Матеріал має 

назву: «Український художник на експорт: почім фунт слави?» Тут він 

розповідає про художників, які здобули свою популярність, лише поїхавши 

за кордон, а перед цим вони зазнали багато років поневірянь на своїй 

Батьківщині, яка першою не розгледіла талантів. Таким чином, вони змушені 

були емігрувати до більш розвинених країн, де можна було реалізуватись та 
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отримати достойну оцінку своїм здобуткам. Проблема ігнорування 

українських митців вдома стоїть дуже гостро. Журналіст розкриває це 

питання, наводячи приклади багатьох таких випадків і ставлячи в кінці, 

скоріш за все, риторичне запитання: «На яку повагу можна сподіватися від 

інших, коли немає самоповаги? Ми не знаємо, чого варта наша культура. Ми 

постійно прагнемо, щоб ціну нам визначив хтось інший — як-от австрійська 

баронеса» [161]. 

У «Дзеркалі тижня» переважає українолістичний напрям 

представлення новин культури. Всі матеріали про те, що відбувається за 

кордоном, мають бути так чи інакше пов’язані з Україною.  

Дуже часто друкуються статті, що мають на меті відновити спогади про 

«забутих» творців культури, яких, зазвичай, вже немає на цьому світі. Так, у 

статті «Забуті кумири української опери» (номер видання за 27 грудня 2013 

року) йдеться про талановитих оперних співаків минулого століття 

Олександру Жилу та Миколу Частія, які були на вершині популярності за 

свого життя, а наразі, про них майже ніхто не чув. Вони творили в той час, 

коли ще не було хитромудрих технічних пристроїв, які б дозволили записати 

та зберегти творчий спадок співаків до наших днів. Тут автор порушує 

проблему того, як не загубити та передати для наступних поколінь творчість 

тих, хто дійсно був великим митцем, але через те, що народився у певний 

період, не може втримати аудиторію та з часом відходить у небуття [162]. 

Деякі матеріали повністю присвячені російсько-українським 

відносинам у сфері культури. Так, у номері видання за 6 березня 2014 року 

вийшла стаття під назвою «Україна, Росія, культурний фронт». У ній подано 

коментарі стосовно останніх подій (анексії Криму) українських діячів 

культури таких, як: Ада Роговцева, Роман Балаян, Олег Фіалко, Анатолій 

Хостікоєв та інших. Тут кожен по черзі висловлює свою думку. Наприклад, 

Народний артист України Анатолій Хостікоєв, який народився в 

інтернаціональній сім’ї: його мати — українка, батько — осетин, зізнається, 

що російська мова для нього так само важлива й дорога, як і рідна 
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українська. «Саме тепер кожен із нас має спробувати прорвати інформаційну 

блокаду, створену політиками Росії навколо нашої країни, — говорить 

Хостікоєв. — Така блокада спотворює стан справ в Україні. Буквально 

недавно на одному з телеканалів я слухав виступ Федора Бондарчука, який 

стверджував, що вулиці Києва запруджені молодиками з обрізами і життя в 

нас нестерпне. Тим часом я згадував його батька — Сергія Бондарчука, який 

народився в Україні й прекрасно зіграв Тараса Шевченка у фільмі Ігоря 

Савченка. Я подумав: «Навіщо так скороспішно й безапеляційно судити про 

країну, зі станом речей у якій ти ознайомлений лише з офіційної 

пропаганди?!». Тому слід намагатися прорвати цю блокаду, розповідаючи 

своїм близьким та друзям у Росії, що в Україні не все так страшно, як їм 

повідомляють» [164]. Цей матеріал навряд чи можна назвати аналітичною 

статтею, адже думка самого автора тут не присутня. 

Статті про події у сусідній державі — Росії — у контексті тих подій, 

що відбуваються в Україні, є досить змістовними. Так, у статті «У Росії 

почали цькувати Д. Арбеніну через підтримку України», що вийшла у числі 

видання за 4 вересня 2014 р., говориться про те, що солістці російської групи 

«Нічні снайпери» заборонили виступати практично у всіх містах Росії через 

підтримку «бандитів-фашистів-націоналістів» [164]. А стаття «У Росії 

вимагають внести в «чорний список» статті Вікіпедії про «анексію» Криму», 

вміщена у газеті за 26 вересня 2014 р., торкається подій у Криму; з неї ми 

дізнаємося, що депутати Держдуми РФ обурені тим, що у Вікіпедії 

приєднання Криму і Севастополя трактується як «анексія» [165]. Сусідньої 

держави стосується і стаття газети «В Україні заборонили ще два 

пропагандистських фільми з Росії» за 30 вересня 2014 р., яка розповідає про 

те, що фільми «Матч» і «Серпень. Восьме» є найбільш одіозними зразками 

сучасної російської пропаганди [166]. А стаття «45 країн підтримають 

Україну арт-плакатами і листівками Путіну», що вийшла у номері «Дзеркала 

тижня» 11 березня 2014 р., розповідає про те, що у центрі Києва відбулося 

відкриття грандіозної міжнародної вуличної виставки плакату «THE VOICE 
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OF PEACE» за участі відомих світових та вітчизняних діячів культури. 45 

країн надіслали безліч робіт, які покликані підтримати прагнення нашої 

країни до миру [167]. 

Журналісти друкованого видання «Дзеркало тижня»у своїх матеріалах 

показують вплив революції на сучасне мистецтво, акцентуючи увагу на тому 

новому, що з’явилося у галузі культури після ситуації на Майдані та 

подальших трагічних подій на Сході України. У цей період популярними 

стають статті, які розповідають про мистецтво (виставки, фестивалі, кіно 

тощо), створенню якого сприяла революція. Наприклад, у номері 33 за 19 

вересня 2014 року було опубліковано статтю «Відлуння епох. Євромайдан і 

Перемога», в якій автор розповідає про роботи фотографа Сари Атлас. У 

проекті, про який йдеться у матеріалі, вона відображає дві епохи: сучасність 

(Євромайдан) та минуле (герої Великої Вітчизняної війни): «Проект «Сила 

єдності — сила духу» об’єднав дві важкі віхи в історії України: новітню 

історію та події 70-літньої давності. Коли відбуваються такі драматичні події, 

нація набуває чіткості й ніби каже: «Ми хочемо жити саме так і виховувати 

дітей на благодатній українській землі. Ми живі!!! Ми хочемо бути 

почутими!» І саме в критичні історичні моменти — як під час Майдану, так і 

під час Другої світової — народ об’єднується в боротьбі за одвічні цінності 

— мир, свободу, щастя» [168].  

Можна взяти до уваги і номер газети за 6 грудня 2013 року. Там 

надрукована поезія, що писалася самими революціонерами [169]. 

У «Дзеркалі тижня», також присутні матеріали, що відображають події 

у зоні АТО. Звичайно, це події, які так чи інакше переплітаються із 

культурою. Так, матеріали видання показують, як у складний час 

громадянське суспільство проявило патріотизм і злагодженість. Стаття 

Молодий театр і «Оборона України» в одному з номерів газети розповідає 

про благодійні акції театру та збір коштів для потреб АТО [170]. 

Зі статті «Європейський художник намалював «кіборгів» і звільнений 

Донецьк», яку помістили у газеті за 14 січня 2015 р., ми дізнаємося, що 
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молодий художник із Словаччини Радо Явор кілька своїх робіт присвятив 

війні на Сході України [171]. А зі статті «В окупованому Донецьку художник 

малює життєрадісне графіті» — газета за 5 листопада 2014 р. — ми 

довідалися, що «молодий донецький художник Віктор Вербовський вирішив 

зробити за власний рахунок подарунок місту. У центрі Донецька на стіні 

чотириповерхового будинку по вулиці Артема він намалював графіті. Напис 

та малюнок присвячені мирному життю столиці Донбасу. Велику частину 

малюнка займає яскраве сонце і напис «Завтра настає сьогодні». Втомленим 

від бойових дій донеччанам сподобалося, що графіті не носить політичного 

забарвлення» [172]. Стаття «На київському Майдані сьогодні пройде «Ніч 

пам’яті», надрукована у виданні за 29 листопада 2014 р., розповідає про «Ніч 

пам’яті», присвячену подіям 2013 – 2014 років[173]. 

Після «Євромайдану» в газетах «Дзеркало тижня» та «День», про яку 

йтиметься у наступному підрозділі дисертації, популярності набули статті 

патріотичного змісту. Майже в кожному номері почали з’являтися подібні 

матеріали. Звісно, до цього автори також намагалися «просувати» суто 

українське, але політики при цьому майже не торкалися, чого не скажеш про 

теперішній спалах патріотизму на фоні буремних подій 2014 – 2015 років. 

Якщо береться інтерв’ю у якогось культурного діяча, то вже нормою є 

запитання, на кшталт: «Чи засуджуєте ви Росію?» або «Чи підтримуєте 

стосунки зі своїми російськими колегами?» та інші, а у заголовках 

намагаються виділити думку автора щодо Росії та усе, що з нею пов’язано. 

Наприклад, у статті, надрукованій у номері 23 за 27 червня 2014 року у 

розділі про культуру, «Станіслав Боклан: «Сергію Безрукову тепер руки не 

подам…»» йдеться про новий фільм «Поводир, або квіти мають очі». Актор 

Станіслав Боклан ділиться враженнями зі зйомок фільму та відповідає на 

політично-культурні запитання журналіста: «Жодна нормальна людина не 

може радіти, що хтось у когось стріляє! Так, треба мати свою позицію. Але 

якщо ця позиція лише в тому, щоб підтримувати свого правителя, то я з 

такою людиною ні спілкуватися, ні вітатися не хочу. І тому поки що 
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зніматися в Росію не поїду. Навіть якщо будуть хороші пропозиції. І вже 

були певні пропозиції… Але знайшов причину не поїхати. Звісно, люди не 

винні в тому, що сталося. Проте не хочу стояти на межі між «ними» і «нами». 

І не хочу, щоб російські артисти дивилися мені в очі й думали: ага, приїхав 

до нас гроші заробляти! Та я й тут можу заробити…» [174].  

Зі статті «Українська стрічка про Майдан отримала нагороду на 

фестивалі документального кіно в Лейпцигу», що вміщена у газеті за 3 

листопада 2014 р., ми дізнаємося, що «кінофільм «Все палає» українців        

О. Течинського, О. Солодунова та Д. Стойкова отримав спеціальну нагороду 

на Міжнародному кінофестивалі документального кіно та анімації «DOK 

Leipzig». Німецька телекомпанія «Mitteldeutscher Rundfunk» нагородила 

українців трьома тисячами євро як авторів видатного східноєвропейського 

фільму» [175]. 

Про події у галузі культури за часів буремних «євромайданівських 

днів» 2013 – 2014 років можна прочитати у таких статтях видання: «Якщо 

Україну силоміць повернуть у радянську обойму, Європа буде духовно 

кінчена» Т. Сипіна [176], «Перепрограмувати Україну. Важка артилерія 

міфів» Ю. Кочетової [177], «Назад у минуле» В. Рубцова [178], «Docudays 

UA: аргумент кіно в контексті Євромайдану» К. Константинової [179], 

«Україна повертається в Європу» І. Кириченко [180] та «Український 

музикант ЯрмаК випустив відеокліп на підтримку Євромайдану» [181]. 

Важливою проблемою у розділі «Культура» на сторінках видання 

постала проблема низького рівня культури та духовності сучасного 

суспільства. 

Так, зі статті видання «У Держкіно шкодують, що українцям 

доводиться дивитися в основному закордонні блокбастери», що вийшла в 

номері за 26 грудня 2011 р., ми дізнаємося, що українці небайдужі до 

кінематографу — «у 2011 році кількість глядачів у кінотеатрах збільшилася 

на 15% у порівнянні із 2010 роком. Разом з тим, така позитивна тенденція 

«спирається на західний контент» [182]. 
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А зі статті «Кількість насильства у фільмах у США за 60 років зросла 

вчетверо», надрукованої у газеті за 11 листопада 2013 р., нам стає зрозуміло, 

що «кількість сцен насильства в найбільш комерційно успішних у США 

фільмах зросла з 1950-го року майже вчетверо, при цьому найактивніше воно 

проникає у найбільш популярну категорію фільмів». І ці фільми наразі 

транслюються в Україні»[183]. 

Стаття «Два шедеври Глущенка, що зникли після експозиції в Кабміні, 

досі не повернуто до музею», розміщена у виданні за 16 вересня 2013 р., 

розповідає про те, що після експозиції у будівлі Кабінету міністрів замість 

двох шедеврів художника Миколи Глущенка до Національного художнього 

музею намагалися повернути неавтентичні твори. Саме цей факт говорить 

про те, що наші можновладці не цінують культуру та надбання нації, а 

вважають їх лише хорошим приводом набити власні кишені [184]. 

Надрукована у номері газети за 25 липня 2012 р. стаття «Музей 

трипільської культури на Київщині захопили рейдери» повідала про те, що 

відбулося рейдерське захоплення музею трипільської культури «Прадавня 

Аратта – Україна» (с. Трипілля, Київська область), і на сьогоднішній день 

експозиція музею для відвідувачів недоступна. Музейну установу змусили 

припинити свою діяльність нібито через зміну власника будівель музею. Як 

зауважило керівництво музейного закладу, зміна власника може призвести до 

втрати багатьох експонатів [185]. 

Досить часто у «Дзеркалі тижня» журналісти порушують проблеми 

«неформату»: неформату української пісні, художніх творів мистецтва, поезії 

тощо. Це питання є наболілим для багатьох творців у музичній сфері, які 

створили чимало шедеврів. Юрій Рибчинський є одим із них. Газета 

«Дзеркало тижня» у номері № 29 за 21 серпня 2013 року надрукувала 

інтерв’ю з видатним українським поетом і драматургом: «Что наша жизнь? 

Шансон!», в якій  Юрій Євгенович дає переоцінку поняттю «шансон», він 

говорить, що це слово втратило своє першопризначення і перетворилося на 

«блатну» музику для криміналітетів. Втім, митець не приховує, що дещо з 
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цього жанру подобається і йому самому. А також говорить і про те, що у нас 

з’явився свій український шансон, який є, таким собі, похідним від 

російського: «Тим часом, понишпоривши по деяких сайтах, можна знайти 

цілі організовані угрупування, означені як «Український шансон». Так-так. І 

в їхніх списках, до речі, і ваш знайомий Ігор Демарін. Є й багато мені не 

знайомих, але, очевидно, чудових митців. «Драпак Грыць», «Лукъяновская 

группа», «Нескучный Саша», «Уличный Сергей», «Донская Ева. Киев», 

«Кросс Анна», «Ворон Саша»... Всі «наші». Є, звісно, й «Олег Гаврилюк», 

офіційний «народний». Думаю, ви не станете сперечатися, що такий 

«український шансон» — із піснею «Не грусти, братишка, не грусти… 

Грусть-печаль от сердца отпусти. Пусть надежда греет сердце нам, 

настоящим крепким пацанам!» — це все-таки наше місцеве музичне 

«відбруньковування» від великого плодоносного російського стовбура. 

Скажемо так: насіння російського шансону — на українському ґрунті. Адже 

практично всі пісні «наших пацанів» — російськомовні.» [186]. 

Газета зачіпає і тему переосмислення культурних пріоритетів. Не лише 

«неформат» є типовою проблемою на шпальтах «Дзеркала тижня». 

Зі зміною часу, змінюються людські вподобання, і не кожен митець 

може підлаштуватися під новий ритм, враховуючи масові настрої людей. Ось 

так виникає «культурний» конфлікт, який, можливо, наполовину є 

конфліктом поколінь. Хтось звинувачує сучасну масову культуру у 

спотворенні духовно-ціннісних орієнтирів, що призводить до того, що 

справжнє мистецтво вимирає після того, як на нього поставили клеймо 

«неформат». Хтось же навпаки вважає, що будь-яке творіння, що 

подобається масам, має право на існування. Таким чином, ця проблематика 

постійно фігурує на сторінках видання і має в собі невичерпний запас 

матеріалу для дискусій. 
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3.2. Культурно-мистецька проблематика газети «День» 

 

«День» — це щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної 

тематики, яка містить як поточні новини, так і аналітичну інформацію. 

Виходить трьома мовами (українською, російською, англійською), крім того, 

усі статті друкованого видання розміщуються на сайті у вільному доступі.  

Розділ культури газети «День» займає близько 10 відсотків від усього 

матеріалу. Велика кількість публікацій присвячена українському театру та 

кіно. Тому на шпальтах видання кожного тижня публікується афіша з усіма 

подіями такої тематики, що мають незабаром відбутися у Києві. Крім назви 

заходу, також подається його концепція, головні герої дійства та чим саме 

може зацікавити читача ця подія. Розділ про культуру виходить під 

заголовками «Культура» або ж «Тайм-аут».  

У виданні немає фіксованих шпальт, які відводяться під якусь окрему 

тематику. Тому кожного дня кількість статей про культуру різна. Наприклад, 

виходить дві статті, які є розгорнутими репортажами, та п’ять невеличких 

заміток. 

Серед авторів статей є як постійні журналісти газети «День», так і 

дописувачі. В залежності від тематики матеріалу у виданні друкуються 

рецензенти, викладачі університетів (аспіранти, професори та інші науковці й 

дослідники), історики, економісти, політикознавці та фахівці інших професій. 

Не має видання й обмежень і в регіональному плані, тому тут можна 

побачити матеріали журналістів із різних куточків України і не тільки.  

У самому розділі «Культура» виходять здебільшого об’ємні репортажі, 

а у розділі «Тайм-аут» — менші за розміром матеріали, які в основному 

розповідають про подію, яка вже відбулася, або ж незабаром має відбутися. 

Якщо у першому розділі йдеться лише про культуру, то у другому можна 

прочитати, наприклад, про спорт, оскільки окремої колонки на цю тематику 

газета немає. Так, у номері 36 за 29 лютого 2012 року, у розділі про культуру 

подають новину з такого виду спорту, як бокс: «У Броварах відбудеться 
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турнір світового боксу». Втім, тут багато хто може стверджувати, що ця 

подія не стосується культури. Проте, посилаючись на перший розділ нашої 

дисертаційної роботи, можна зробити висновок, що культура може 

вміщувати й досить широкий спектр процесів, які щоразу поповнюються 

[187]. 

Інколи у виданні «День» не вміщують об’ємні матеріали про культуру, 

і взагалі пропускають цей розділ. Тоді ж виходить лише розділ «Тайм-аут» 

для того, аби коротко оповістити про найголовніші культурні події. Так, у 

номері 35 за 28 лютого 2012 року на останній сторінці розмістили новину про 

премію «Оскар»: «Передбачувана сенсація», а поряд з нею рецензію 

кінокритика на фільм, про який йшлося у матеріалі [188]. 

Найбільш інформаційно-насиченою газета «День» виходить у номерах 

за п’ятницю – суботу. Вони мають більше шпальт та, відповідно, рубрик. У 

номері з’являються розділи, які не друкувалися протягом тижня, серед них: 

«Українці — читайте!», «Гість «Дня»», «Прес-клуб «Дня»», «Історія та Я». 

Всі ці розділи також у певній мірі торкаються культурної проблематики. 

Наприклад, у рубриці «Українці — читайте!», виходить репортаж про нову 

книгу, а також інтерв’ю із тим, хто так чи інакше мав відношення до її 

створення. У номері 229–230 за п’ятницю – суботу 13 – 14 грудня 2013 року в 

матеріалі під назвою «Тоді не було апельсинів, але був добрий клімат між 

людьми» опубліковано інтерв’ю з репортером «Газети Виборчої» Вітольдом 

Шабліовським, який розповів про своє бачення польсько-українських 

відносин та про книгу, написану у співавторстві з дружиною «Моя маленька 

ПНР» [189].  

У рубриці «Прес-клуб «Дня»» серед статей, які мають різноманітну 

тематику, також є новини, що торкаються культурної сфери життя. Так, у 

номері 18–19 за п’ятницю – суботу за 3–4 лютого 2012 року, надруковано 

невеличкий матеріал про телебачення, що має назву «На каналі «Житомир» 

стартував цикл краєзнавчих розвідок». Або ж узяти матеріал «Живопис, що 
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чує голос народу», це інтерв’ю учениці літньої школи журналістики «Дня» з 

художницею, яка пише картини у жанрі історичного минулого і розповідає 

про свій вибір та особливості своєї творчості [190].  

Рубрика «Історія та Я», як можна здогадатися з назви, містить у собі 

матеріали на кшталт історичних розвідок, розповідає про маловідомі факти з 

життя країни чи відомої постаті. Наприклад, у номері за 11 січня 2015 року 

вийшла стаття «Новий рік по-українськи: як він відзначався у давнину». У 

статті розповідається про те, чому саме 1 січня святкують Новий рік і про 

казуси із «старим Новим роком». Про традиції відзначення цих свят. Про 

різницю між юліанським та григоріанським календарем та за яким із них 

відзначають свята українці. Описуються традиції українського народу, 

зачіпається тема того, як святкували Новій рік у Радянському Союзі та які 

традиції ми й досі зберігаємо із тих часів. Згадується конфлікт українського 

православ’я із католицизмом [191].  

Рубрика «Гість «Дня»» з’явилася досить недавно — з 2014 року. Тут 

публікуються інтерв’ю із відомими людьми, інколи з тими, хто має прямий 

зв’язок із культурною сферою — актори, режисери, письменники, поети та 

інші культурні діячі. Наприклад, 30 липня 2013 року вийшла стаття під 

назвою «Наші журналісти повинні мати відчуття певної місії, щоб 

аргументовано відстоювати свою позицію» Романа Гривінського. Тут 

розповідається про зустріч з Альоною Гетьманчук, яка очолює Інститут 

світової політики, який є неурядовою організацією, в обов’язки якої входить 

просвіта народу щодо участі України у зовнішній політиці, а також про 

діяльність міжнародних організацій. Однією з тем на зустрічі була тема 

«Вибору міє ЄС та Митним Союзом» [192]. 

Газета «День», як і «Дзеркало тижня», також має україноцентричне 

спрямування. Майже всі матеріали стосуються суто вітчизняної культури. 

Дуже багато уваги видання приділяє українським діячам культури, які 

встигли увійти в історію. Таким чином, на сторінках газети можна побачити 

чимало репортажів, присвячених видатним письменникам, художникам та ін. 



 

122 
 

Наприклад, в одному із номерів газети можна натрапити на велику статтю 

про Михайла Коцюбинського. В ній йдеться не стільки про його творчість, 

скільки про маловідомі факти з особистого життя письменника [193]. 

У виданні «День» ще у той період, коли було зроблено дослідження 

розділу культури цього видання, прослідковується нелюбов до сусідньої 

Росії. Наприклад, у номері 89 за 26 травня 2011 року в опублікованому 

інтерв’ю письменник Олександр Гаврош так висловлюється стосовно 

«братського народу»: «…тільки-но Україна стала незалежною, як Москва 

заголосила про «непрізнаний народ» [194]. Хай би ліпше вона турбувалася за 

десятки й десятки народів, яких непланомірно нищить на своїй території» 

[194]. Часто також згадується про злодіяння Червоної Армії, політичні 

репресії, штучний голод 32–33-х років. Всі ці події й досі негативно 

відгукуються у спогадах авторів тієї чи іншої статті газети. Крім цього, іноді 

прослідковується негативне ставлення й до української сучасної влади та 

їхнього небажання підтримувати й сприяти розвитку діячів культури: «Наші 

керманичі весь час повторюють: будуємо Україну, а насправді вибудовують 

якусь псевдодержаву з її попсовістю. Одне слово, це могильник унікальних 

людей, могильник людей талановитих і могильник усього прогресивного та 

неординарного» [195].  

Багато уваги «День» приділяє проблемам українського театру. На 

шпальтах газети нерідко можна прочитати про виступ маловідомої трупи 

театру в одному із провінційних міст. На перший погляд, здавалося б, ця тема 

не дуже актуальна для більшості українців, адже мало-кому буде цікаво 

читати про непопулярних акторів із маленького міста. Втім, проаналізувавши 

декілька таких статей, можна дійти висновку, що така увага з боку 

журналістів не є марним витрачанням місця у газеті. Таким чином автори 

привертають увагу до проблем, з якими зустрічаються діячі культури. До 

того ж вони показують, що насправді мистецтво в Україні розвивається, 

навіть у складних умовах, і що в країні існує багато талановитих акторів та 

режисерів, які змушені «поневірятися» по провінціях, так і не зумівши вийти 
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на новий рівень професійної діяльності через вже до болі банальну проблему 

у державі — нестачу коштів. Незважаючи на це, багато з них все ж таки 

знаходять у собі сили протистояти всім цим негативним явищам. Так, 

журналіст Михайло Рогожин в одній із своїх статей ««Анна Кареніна» — 

одна із знакових новинок сезону» написав: «Приємно зазначити: що частіше 

й агресивніше містами і селами України снують незліченні антрепризи із 

низькопробними театральними творіннями, то серйозніше провінційні театри 

замислюються про своє місце в духовному житті свого регіону та країни в 

цілому» [196]. 

На відміну від газети «Дзеркало тижня» у розділі про культуру у 

виданні «День» друкуються такі статті, у яких спочатку йде новина про 

певну подію, що вже відбулася, а далі коментарі різних експертів 

(здебільшого 3–5) з цього приводу, і в кінці бліц-інтерв’ю з головною 

героїнею події. Таким чином, розкривається вся суть дійства, хоча 

аналітичним цей жанр не назвеш, оскільки глибоких роздумів та різнобічного 

розгляду ситуації немає. 

Культурна проблематика у друкованому виданні розглядається 

різнобічно. Так, в одному з матеріалів ми можемо прочитати про те, що 

мистецтво в Україні знаходиться на досить непоганому рівні, йдеться про 

нескінченні виставки, концерти, театральні постанови, як тут же в іншому 

матеріалі бачимо негативні коментарі стосовно цієї теми: «…Україна 

сьогодні — це культурна Руїна» [197].  

Крім культурологічної проблематики, у цьому розділі також 

розглядаються проблеми, які прямо не стосуються цієї тематики, але їх 

існування заважає цій таки культурі мирно існувати та розвиватися. 

Наприклад, у номері 28 газети «День» за 17 лютого 2012 року була 

опублікована стаття «Записки з «Живого» дому... що замерзає». Тут автор 

розповідає про тяганину, яка триває досить довгий час на території Києво-

Печерської Лаври. Художники з тутешньої майстерні вимушені працювати 

без опалення і звинувачують у цьому своїх сусідів у рясах [198].  
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На шпальтах газети також розкривається тема культурно-ціннісних 

пріоритетів громадян нашої країни. Здебільшого авторів цікавить культурна 

орієнтація верхівок влади. Зацікавленість рівнем інтелектуальності владних 

персон проглядалася на сторінках видання і раніше, але справжній ажіотаж 

спричинив «Євромайдан». Наприклад, у статті ««Тіпа-культура», «тіпа-

інтелект», або «Як долати недоєвропейський менталітет» автор досить 

жорстко висловлюється у бік правлячої верхівки, а саме, нарікає на їх 

недолугий розум. Систему управління звинувачує у сприянні розвитку «тіпа-

культури». Таке словосполучення додає сарказму статті. Воно підкреслює 

несмішливе ставлення автора і вживається у матеріалі майже в кожному 

реченні. Розповсюджувачем «тіпа-культури» журналіст називає 

різноманітних російських зірок, чию творчість за його словами нам 

намагаються нав’язати. Таким чином, якщо ж раніше нелюбов до Росії 

прослідковувалася за рахунок радянських спогадів і деяких нинішніх 

правителів, то тепер роздратованість визивають всі ті, хто так чи інакше 

коли-небудь у будь-якій формі проявляли прихильність до своїх керманичів 

країни [199]. 

Стаття Т. Поліщук «Люди стали вільнішими, але хамство, жадібність, 

боягузтво нікуди не зникли», надрукована в газеті за 11 грудня 2014 р., 

розповідає про вихід сентиментальної драми-роману «Лист Богові» Анатолія 

Крима. Автор статті пише, що «…це сатирично-фантастична історія пригод 

Тараса Шевченка, який потрапляє до України на початку 2014 року, де на 

Кобзаря чекає чимало сюрпризів». У романі описано реакцію Т. Шевченка на 

сучасність, до Майдану. Автор роману зауважив, що «…сьогодні люди стали 

внутрішньо вільнішими, але хамство, жадібність, боягузтво нікуди не зникли. 

Чи стало суспільство іншим? Так, половина людей нашої країни прокинулася 

і вийшла на Майдан, а інша половина немовби спить летаргічним сном і 

ностальгує за колишнім СРСР. Може, тому в Донецькій та Луганській 

областях стали популярними ідеї «русского мира»? 
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За словами Анатолія Крима, «…у нас, на жаль, немає сьогодні ні 

пророків, ні лідерів, за якими піде більшість українців. Так, молодь більш 

активна і патріотична, вона перша піднялася за європейські принципи. І 

першими потерпілими на Майдані були студенти. Коли почалися бойові дії 

на Сході, свою мужність показали не лише кадрові військові, а й бійці 

Національної гвардії України та добровольчих батальйонів, які не служили в 

армії, відродився волонтерський рух. Це, звичайно, величезні зміни... Однак, 

верхівка залишилася тією ж самою. З вождями у нас деякий дефіцит. Десять 

років тому, під час Помаранчевої революції, люди вийшли на Майдан, але 

черговий «месія» виявився провінційним хазяйчиком, яких так не любив      

Т. Шевченко. Та й сьогодні, після Революції Гідності, люди не розуміють 

заради чого загинула Небесна Сотня. За те, що одних функціонерів замінили 

іншими? Сьогодні політики та державні мужі забувають про те, що країну 

без розвиненої культури, мистецтва, без європейськи освіченого молодого 

покоління, що знає світову й національну класику, ми не побудуємо» [200]. 

Це слова істинні, з якими важко не погодитися.  

Стаття М. Семенченко «Дітей треба вчити людяності», що вийшла у 

газеті за 30 січня 2015 року, розповідає про улюбленого дитячого 

письменника не одного покоління українців — Всеволода Нестайка. Автор 

статті говорить про те, що «…книжки класика української дитячої літератури 

завжди можна знайти практично в кожній книгарні. Твори Всеволода 

Нестайка перекладено двадцятьма мовами світу. Вони залишаються 

актуальними й цікавими для малечі навіть через десятиліття. Всеволод 

Нестайко завжди говорив, що усе життя темні чорні сили борються зі 

світлими силами. У кожної людини всередині сидить частинка злого і 

частинка доброго. Тому дітей треба вчити добру, людяності, справедливості, 

ну, й гумору, звичайно» [201]. 

Із загостренням ситуації в Україні, а саме з розгортанням бойових дій 

на Сході України, питання культури дуже часто стали переплітатися з 

політикою. Зважаючи на це, у газеті «День» досить часто публікуються 
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матеріали про ставлення українських діячів культури до цих подій та як вони 

впливають на подальшу творчість митців. 

Є несхвальні матеріали про культурних діячів, яких, так би мовити, 

занесли до «чорного списку». Це ті, хто якимось чином підтримували 

окупантські настрої з боку Росії. Серед них опинилася оперна співачка Ганна 

Нетребко, яка засвітилася на фото з Олегом Царьовим, хоча сама вона, 

начебто, за її твердженнями, поза політикою. Так, у газеті «День» (№ 231, 

2014 рік) вийшла публікація про співачку, яка пожертвувала один мільйон 

рублів для відновлення Донецького національного театру опери та балету 

імені А. Б. Солов’яненка. Та незважаючи на це, у статті присутнє осудження             

Г. Нетребко, оскільки разом з цим вона давала концерт російським окупантам 

і фотографувалася на тлі прапора так званої «ДНР» [202]. 

У цьому ж номері можна одразу зустріти матеріал-звернення на ту ж 

таки тему. Відомий діяч культури, диригент того ж таки Донецького 

національного театру опери та балету імені А. Б. Солов’яненка, висловлює 

своє занепокоєння та обурення воєнними подіями й називає жест Ганни 

Нетребко, про який йшлося у попередньому матеріалі, благодійним 

розрекламованим «реверансом». Диригент, виступаючи у ролі журналіста, 

влучно оперує саркастичними епітетами задля того, щоб показати всю 

абсурдність ситуації [203]. 

Матеріали у розділі «Культура», які переплітаються із політичною 

ситуацією в Україні, вже стали нормою. Проте, все частіше стали з’являтися 

статті про нові твори мистецтва, які були навіяні останніми буремними 

подіями. Здебільшого, це стосується кінематографії. Все більше режисерів 

знімають на їхньому тлі свої картини, документальні фільми або ж просто 

передачі. Так, у номері 222 за 2014 рік вийшов аналітичний «політично-

мистецький» матеріал про показ фільму, що належить естонським 

документалістам. Автор переплітає події, про які розповідає фільм, а саме, 

про невизнану республіку Придністров’я, із теперішніми «ДНР» та «ЛНР». 



 

127 
 

Стаття містить у собі роздуми про російські окупантські дії, тобто знову ж 

таки культурна новина зображається на тлі політичних подій [204]. 

Багато статей газети «День», як і газети «Дзеркало тижня», присвячено 

темі виступів театрів та співаків у зоні АТО, збору коштів та благодійності. 

Наприклад, у статті М. Вишневської «Переберія — воїнам АТО», 

надрукованої у виданні у номері № 8 за 21 січня 2015 року ми читаємо про 

те, що театральний колектив «Черемшина» із с. Вашківців виявив бажання 

поїхати на Схід в зону АТО, щоб підтримати патріотичний дух бійців своїми 

виставами [205]. А із статті Т. Поліщук «Бар’єри між сходом та заходом 

штучні!» у № 7 за 20 січня 2015 року ми довідуємося, що «Івано-

Франківський академічний театр ім. І. Франка виступив на звільнених 

територіях Луганщини і перед бійцями АТО». Культову виставу «Нація», 

поставлену режисером Ростиславом Держипільським за мотивами новел 

Марії Матіос, побачили глядачі у Сватові, Кремінному і Сєверодонецьку. А 

на свято Водохреща актори виступили перед бійцями АТО, показавши свій 

театральний вертеп на блокпостах. У статті Ростислав Держипільський 

зауважив, що «… сьогодні театральні колективи повинні демонструвати не 

тільки свої творчі здобутки і майстерність, а також свою громадянську 

позицію…» [206]. Стаття Т. Поліщук ««Лускунчик» для дітей учасників АТО 

та переселенців», вміщена у номері газети «День» за 24 грудня 2014 року, 

розповідає нам про те, що Національний театр ім. Франка продовжує займати 

активну громадську позицію і підтримувати українську армію та 

переселенців із Криму та Сходу [207]. Цим театром було показано для дітей, 

чиї батьки є учасниками АТО, і дітей-переселенців зі Сходу, казку 

«Бременські музиканти» (стаття А. Антоненко «Казка як «ліки» для 

маленьких глядачів зі Сходу» [208]).  

Стаття С. Божко «Книга — теж зброя!» за 4 лютого 2015 року 

розповідає про благодійну акцію «Бібліотечка для Донбасу», у якій взяли 

участь сотні видавців і газета «День». Так, у гуманітарних вантажах, які 

збирають українські волонтери й відправляють на Схід (у звільнені від 
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сепаратистів і російських найманців населені пункти Луганської й Донецької 

областей, у госпіталі та лікарні, на блокпости та у військові частини, що 

перебувають у зоні АТО), поряд з медикаментами, продуктами харчування й 

речами першої необхідності завжди є місце книгам. Свої книги передавали 

видавці, письменники, громадські активісти [209]. 

Стаття Д. Десятерик «Тероризм як такий існував у всі епохи, але ми 

вдаємо, що кожного разу відкриваємо його заново» — газета за 4 лютого 

2015 р. — розповідає про те, що у Києві відбулася прем’єра п’єси «Зільс-

Марії» Олів’є Ассаяса, яка підіймає проблему тероризму у світі (у Франції — 

це напад на редакцію сатиричного журналу «Шарлі», в Україні — це події на 

Донбасі) [210]. 

Буремні події на Донбасі відображені через різні мистецькі події та 

акції. Так, стаття Семенченко М. «У фокусі — люди, які творять історію» 

(номер видання за 17 жовтня 2014 р.) розповідає про фотовиставку газети 

«День», значна частина фотографій якої присвячена Революції Гідності на 

Майдані та війні на сході України. У фокусі — люди, які творять історію 

сьогодні [211].  

Про складну ситуацію із театрами на Донбасі ми дізналися зі статей    

Г. Липковської «Під звуки канонади» (газета за 30 січня 2015 р.) та               

В. Василенко «Чому сьогодні донецька земля у вогні? Що буде далі?» 

(«День» за 30 січня 2015 р.). У першій статті ми читаємо матеріал про те, що 

«16 акторів Макіївського ТЮГу просять Міністерство культури перевезти 

театр до Чернівців. Частина трупи роз’їхалася, а ті, хто залишився в місті, — 

грають у вихідні... казки» [212]. Друга стаття говорить нам про те, що 

протягом останніх двох десятиліть «Донбас Опера» з кожним сезоном 

набирала все більше творчих обертів, а оперно-балетна афіша поповнювалася 

новими знаковими прем’єрами. Крім того, «…Донецький театр мав три 

знамениті міжнародних форуми: «Зірки світового балету», оперного 

мистецтва «Золота корона» і дитячий балетний «Гран-па». І де це все тепер? 

Згоріли декорації, помер директор, розлетілася трупа… А нова 
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сепаратистська влада прагне закреслити на Донбасі ім’я славетного 

танцюриста Вадима Яковича Писарєва, і це в той час, коли воно вже давно 

вписане золотими літерами не лише в історію культури Донбасу, а й всієї 

України» [203]. 

З публікацій кінця 2014 – початку 2015 року ми дізнаємося про різні 

заходи щодо вшанування пам’яті загиблих на Майдані та інші події, які так 

чи інакше пов’язані із цією трагедією. Так, стаття М. Вишевської 

«Фотовиставку, присвячену Революції Гідності, відкрили у дворику ратуші» 

— номер видання за 29 січня 2015 р.— розповідає про виставку «Human 

Factor. Last edition». В експозиції 174 світлини. Це — спільна праця сорок 

одного фотографа. На фотознімках зафіксовано практично всі головні події 

Євромайдану: від мирного мітингу до кривавих сутичок і зображено 

переважно пересічніх українців, тих, хто вплинув на хід української історії. У 

кожному знімку відчувається дух революції, який викликає у відвідувачів 

певні асоціації та емоції. Світлини вже побачили в Німеччині, Франції, 

Люксембурзі, Польщі [213].  

У статті Г. Лук’янчук «У Музеї Iвана Гончара відзначили річницю 

Бібліотеки Майдану», що вийшла у числі за 29 січня 2015 р., йдеться про те, 

як виникла ідея Революційної бібліотеки [214]. Стаття О. Єфимова «Про це 

не можна забувати!» — газета «День» за 1 грудня 2014 р.— розповідає про 

те, що виставу «Щоденники Майдану» про буремні події Євромайдану 

поставив на Камерній сцені Андрій Май. Вистава має за мету нагадати всім 

про минулу кроваву зиму, розібратися в собі, у своїх мотиваціях і 

замислитися над нашим майбутнім [215]. Зі статті А. Антоненко «Розпочався 

проект «Майдан: усна історія» (номер за 28 листопада 2014 р.) ми дізнаємося, 

що до першої річниці початку Євромайдану Український інститут 

національної пам’яті розпочав акцію «Запиши найцікавіший спогад про 

Майдан». Для участі в акції необхідно було зняти коротке відео (до 5 хв.) із 

учасником подій зими 2013 – 2014 рр. або ж записати свою розповідь із 

спогадом про Майдан. Мета проекту «Майдан: усна історія» — зібрати відео- 
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та аудіосвідчення активістів Євромайдану про події зими 2013 – 2014 років 

[216]. Назвемо також й інші статті друкованого видання, що розкривають 

тему Майдану. Це: «Люди Майдану» Л. Івшина («День», за 15 серпеня 2014 

р.) [217], «До і після Майдану» М. Артеменко («День» за 19 листопада 2014 

р.) [218], «Театральний Майдан» А. Підлужної («День» за 18 вересня 2014 р.) 

[219], «Від Майдану до Сіднею» Є. Бережнюк («День» за 3 жовтня 2014 р.) 

[220] та ін. 

Ще однією важливою проблемою вітчизняної культури, що 

розглядається газетою «День» на тому ж рівні, що й у газеті «Дзеркало 

тижня», є проблема низького рівня державного фінансування культурних 

заходів, проектів, театрів тощо. На цю тематику можна прочитати такі статті, 

як: «Яка в нас буде країна? ...Якщо не буде розвиватися кіно» (А. Свентах, 

«День» за 19 січня 2015 р.) [221], «Уряд збільшить фінансування каналу 

«Культура» («День» за 4 вересня 2012 р.) [222], «Київська влада суттєво 

скоротить фінансування театрам» («День» за 15 січня 2015 р.) [223] та ін. 

Як свідчать публікації, проблема низького рівня державного 

фінансування культурних заходів, проектів, театрів є досить вагомою, а її 

вирішення потребує згуртованості дій влади, приватного капіталу та митців. 

На відміну від зарубіжних видань українські газети дуже часто відносять це 

питання до культурологічних, хоча з точки зору тематики це скоріш 

економічна або ж соціальна проблема. Таким чином, автори видання 

відволікають читача від культурно-мистецьких подій заради яких він саме і 

читає цей розділ. 

Чимало галасу на шпальтах газети спричиняє і кінотеатр «Жовтень». 

Крім пожежі, яка нагадувала підпал, чимало матеріалів було про боротьбу 

керівників закладу із рейдерами, які мали свої плани на це приміщення 

(«День» за 24 березня 2013 р.) [224]. 

Досить цікавою і ґрунтовною є стаття О. Францевої «Про репертуарний 

театр», що вийшла у номері за 8 січня 2015 р. З дискусії О. Кужельного,      
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М. Резниковича, А. Білоуса ми дізнаємося, що вітчизняний кінематограф був 

зруйнований майже 2 десятиліття тому. І якби не було державної підтримки, 

на сьогоднішній день був би втрачений і театр. Наразі збережено колективи, 

традиції, професійний рівень лише завдяки тому, що держава, нехай 

мінімально — нехай тільки зарплатами, але підтримує театри. Без державної 

підтримки художнього театру бути не може. Ініціатива щодо ліквідації 

репертуарних театрів виходить від людей, що бажають заробити на нових 

формах театру.  

«Сьогодні стоїть питання надзвичайної важливості й глобальності: 

культура й народ, культура й держава, культура й особистість — як поєднати 

все це? Це не менш важливе завдання, ніж нагодувати людей хлібом. Без 

потужного розвитку культури в країні не буде духовних людей» [225]. 

Стосовно теми кінематографії на шпальтах газети «День», то тут можна 

прослідкувати тенденцію, коли новини стають більш оптимістичними і зміни 

на краще починають відбуватися. Наприклад, якщо у 2011 році у матеріалах 

згадувалось про те, що держава не піклується про кіно: «… Але, звичайно, 

українська проблема полягає також у відсутності відповідної державної 

політики. Жоден президент не приділяв уваги кіно. Ви подивіться на Будинок 

кінематографістів і порівняйте з Палацом футболу. Як казали студенти у 

своєму виступі на відкритті фестивалю, які гроші — таке й кіно» — «День» 

за 1 грудня 2011 р. [226], то у 2012 р. знаходимо матеріал, у якому автор 

пише про помітні зрушення у цій галузі: «Влада звернула увагу на 

відсутність національного продукту на власних екранах. Почалася 

реорганізація керівництва галуззю; значно, у п’ять разів, порівняно з 2010 

роком, збільшилося державне фінансування — до 111 млн грн…» — газета за 

15 лютого 2012 р. [227].  

Та, незважаючи на це, все ж таки, статті, у яких описуються давні 

проблеми у цій галузі, дають нам зрозуміти — проблема фінансування в 

повній мірі не була вирішена. Так, зі статті В. Бондар «Грошей на кіно 

немає» («День» за 23 грудня 2014 р.) ми дізнаємося, що для розвитку 
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українського кіно необхідно шукати альтернативні джерела фінансування, 

крім державного бюджету, і вони мають бути закріплені спеціальним 

законом [228].  

Стаття А. Свентах «Яка у нас буде країна? ... Якщо не розвиватиметься 

кіно», що вийшла у номері видання за 19 січня 2015 р., розповідає про те, що 

«за свідченням «Національної стратегії розвитку кіноіндустрії України на 

2015 – 2020 роки», розробленої Державним агентством України з питань 

кіно, галузь кінематографії належить до найважливіших напрямів державної 

політики України». Але статистика свідчить про інше: система бюджетного 

фінансування характеризується нерегулярним надходженням коштів на 

потреби галузі культури протягом фінансового року, через що потерпають, в 

тому числі, й режисери, які не можуть у такому разі зорганізувати 

знімальний процес [229].  

Виходом із такої ситуації може стати збирання коштів в спеціально для 

цього призначений фонд кіно. Це кошти, що збиратимуться цільовим чином 

із визначених об’єктів оподаткування і розподілятимуться серед наперед 

визначених потреб у галузі кінематографа. Законопроект про спеціальний 

збір має напрацювати Мінкульт разом із кінематографічною спільнотою, 

провівши попередньо публічні й «внутрішньо-цехові» дискусії. 

З інших шляхів виходу із кризової ситуації в кінематографі називають 

«дерегуляцію та зменшення кількості податків, збільшення ставки збору за 

прокатні посвідчення, а також створення міжвідомчої комісії з питань 

сталого розвитку кінематографії. Крім того, чинні інструменти 

стимулювання вкладання у національне кіновиробництво коштів приватних 

інвесторів є недостатньо ефективними» [229]. 

На жаль, як зауважує А. Свентах, автор статті, «двадцять років кіно не 

фінансували та не розвивали. Результат ми бачимо — втрачено Крим, поволі 

втрачається Донбас. А зрештою, можна втратити Україну. Бо якщо не 

розвиватиметься кіно, культура в цілому, — то що за країну ми матимемо? 
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Необхідне не просто фінансування, потрібні реформи. Для їх проведення  

необхідна політична підтримка» [229]. 

Якщо не порушувати фінансової проблеми у галузі культури, а 

говорити про потенціал, якість та перспективи українського кіно та про тих, 

хто це все створює, то тут немає майже жодної критики. Багато писалося про 

різноманітні кінофестивалі — і українські, і зарубіжні, а також, про призові 

місця, які займали наші представники та їхні кінокартини.  

Так, у 2014 році досить часто згадувалися стрічки «Плем’я» та 

«Поводир», де перша отримала нагороду «Відкриття року» Європейської 

кіноакадемії, а друга — продемонструвала інтерес суспільства до теми, що 

розкривалася у фільмі. У порівнянні, наприклад, з попередніми роками у 

теперішніх статтях про кіно можна побачити дедалі менше нарікань, а все 

більше стверджень про те, що розвиток українського кіно пішов вгору: 

«Українське кіно, незважаючи на складнощі теперішнього моменту, працює, 

доводячи свою життєздатність і місце в колі рівних європейських колег» — 

«День» за 9 грудня 2014 р [230]. 

Та, незважаючи на позитивні зрушення, проблем для обговорення у 

кінематогрфії все ж таки вистачає. Наприклад, гостро стоїть питання із 

історичним кіно, нібито мало хто береться його знімати в порівнянні з 

мелодрамами, драмами, трилерами тощо. Також журналісти іноді порушують 

на сторінках видання і теми щодо сприйняття аудиторією того, чи іншого 

формату або жанру, начебто, не завжди попит співпадає із пропозицією. Не 

менш важливим є питання і щодо реанімації кінотеатрів, здебільшого це 

стосується невеликих районних центрів. Ніби без цієї складової українська 

кінематографія не буде існувати, як повноцінна система, для того, аби вийти 

на найвищий рівень. 
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Висновки до розділу 

 

Газети «День» та «Дзеркало тижня» мають українолістичне 

спрямування. Більшість матеріалів орієнтовані на вітчизняну культуру. Дуже 

багато уваги вони приділяють українським діячам культури, які встигли 

увійти в історію. Таким чином, на сторінках газет можна побачити чимало 

репортажів, присвячених видатним письменникам, художникам та іншим 

діячам культури. 

Достатньо уваги газета «День» приділяє проблемам українського 

театру. Журналісти показують, що мистецтво насправді розвивається в 

Україні навіть у складних умовах, і що в країні існує багато талановитих 

акторів та режисерів, які змушені «поневірятися» по провінціях, так і не 

зумівши вийти на новий рівень професійної діяльності через вже до болі 

банальну проблему у державі — нестачу коштів. Газета «Дзеркало тижня» 

часто розкриває проблему українського театру, яка стосується застарілих 

приміщень або взагалі їх нестачі.  

Різнобічність культурологічної проблематики у вітчизняних провідних 

виданнях полягає в тому, що в одному із матеріалів ми можемо прочитати 

про те, що мистецтво в Україні знаходиться на досить непоганому рівні, а 

вже в іншому бачимо негативні коментарі стосовно цієї теми. 

Культурно-ціннісні пріоритети громадян країни також є частою темою 

на шпальтах газет. Здебільшого авторів цікавить культурна орієнтація 

верхівок влади. Друкуються також критичні статті щодо неправильної 

політики керування та методики розвитку української культури. 

Із загостренням ситуації в Україні, а саме, з розгортанням бойових дій 

на сході України, питання культури дуже часто стали переплітатися з 

політикою. В газеті «День» досить часто публікуються матеріали про 

ставлення українських діячів культури до цих подій, а також про те, як вони 

впливають на подальшу творчість митців. 
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Матеріали у розділі «Культура», що переплітаються із політичною 

ситуацією в Україні, вже стали нормою. Більше того, все частіше з’являються 

статті про нові твори мистецтва, які були навіяні останніми буремними 

подіями. Здебільшого це стосується кінематографії. Все більше режисерів 

знімають на їхньому тлі свої картини, документальні фільми або ж просто 

передачі. 

Аналіз публікацій у розділі «Культура» газет «День» та «Дзеркало 

тижня» за 2011 – 2015 роки дозволив з’ясувати, що, крім опису мистецьких 

та культурних подій в Україні за останні роки, найважливішими проблемами 

визначено такі: 

- Військове протистояння на Донбасі та події на Майдані — 56% 

контенту. Це зумовлено подіями, що відбуваються протягом 2014 – 2015 

років та висвітлюються щоденно у ЗМІ. Іноді ці події лише частково 

стосуються культурних питань та проблем. За увесь 2014 рік майже кожен 

номер містив в собі новину про згадані вище події. 

- Низький рівень державного фінансування вітчизняної культури — 

16% контенту. Ця проблема проходить «червоною ниткою» через увесь 

досліджуваний період — 2011 – 2015 роки. Проблема нестачі грошей дуже 

гостро стоїть на сторінках зазначених видань. Матеріали на цю тематику 

присутні у різних жанрах: інтерв’ю, замітка тощо. Щодо розв’язання цієї 

проблеми експерти пропонують різні варіанти виходу. Але матеріалів, які б 

засвідчували їх вирішення, немає. 

- Занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва — 

16% контенту. Ця проблема, як і попередня, постійно виникає на шпальтах 

газет, однак, ґрунтовних матеріалів щодо її вирішення ми не знайшли на 

сторінках обох видань, хоча саме з цієї проблематики найбільше пропозицій 

щодо вирішення проблем у галузі культури. 

- Низький рівень культури та духовності суспільства — 12% контенту. 

Ця проблема у різних контекстах показує стан сучасного суспільства, однак, 

шляхів її вирішення на сторінках обох видань нами також не знайдено. 
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Отже, події культурного життя в Україні постійно висвітлюються на 

сторінках газет «Дзеркало тижня. Україна» та «День». У той же час, це 

здебільшого публікації, які лише повідомляють про певну мистецьку подію 

або акцію. Грунтовні аналітичні статті про стан культури в Україні у розділі 

«Культура» обох видань існують, але їх кількість не дуже велика. Так само не 

надто багато статей щодо шляхів розв’язання основних проблем у галузі 

культури. 
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ВИСНОВКИ 

 

Науковий аналіз дослідження культурно-мистецької проблематики 

провідними якісними газетами України та світу дав можливість усвідомити, 

що важливим елементом розвитку нації є її культура. До того ж розвиток 

суспільства тісно пов’язаний із його інформованістю, зокрема щодо 

культурних надбань минулого і сучасності, а невід’ємною складовою 

сьогодення виступає аналітичне осмислення культурного життя людства. 

Результати комплексного дослідження обраної наукової проблеми 

дозволяють зробити наступні висновки: 

1. «Культура» містить в собі різні дефініції, в залежності від того, яку 

галузь науки чи просто діяльність людини ви розглядаєте. Адже в історії, 

географії, міфології, філології, етнографії чи будь-якій іншій науці ми бачимо 

найрізноманітніші інтерпретації цього поняття. Його називають 

багатогранним феноменом, кожна з дисциплін пропонує своє тлумачення 

цього терміна, виходячи з того, які завдання вона перед собою ставить. 

Проаналізувавши всі ці завдання, культурно-ціннісні пріоритети, які мають 

тенденцію змінюватися через певний період часу, та спираючись на технічні 

можливості, що розвиваються з кожним роком, а також те, які наслідки вони 

за собою несуть (виникнення нових видів та форм мистецтва) можна 

стверджувати, що найбільш доречним визначенням поняття «культура» буде 

наступне: культура — це не просто річ чи абстрактне поняття, це інформація, 

що може функціонувати, тобто не бути просто законсервованою і 

використовуватися тільки в одному значенні, і яка являє собою механізм 

пізнання, що можна змінювати. Наприклад, просто книгу, яка лежить на 

столі, не можна вважати культурою, а от її читання, сам процес пізнання та 

аналіз отриманої інформації, це вже є культурою. 

2. У результаті впливу ЗМІ на культуру з’явилися нові види культури 

та жанри у мистецтві. Відбувається тісний зв’язок між культурою та ЗМІ, що 

призводить до виникнення нових понять, таких, як: «медіакультура», 
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«глобальна культура» тощо, а також до перетворення колись розрахованої 

лише на обраних, елітарної культури у масову, тим самим стираючи будь-які 

кордони між ними. Тепер масова культура стає провідною, її 

розповсюдження відбувається найрізноманітнішими численними способами 

за допомогою мас-медіа.  

Важко однозначно сказати, позитивний чи негативний вплив ЗМІ має 

на культуру, адже тут все відносно, не було б ЗМІ — не виникло б нових 

видів мистецтва, та з іншого боку ряд дослідників не вважає їх повноцінними 

і не відносить у категорію культури, залишаючись прихильником відмерлої 

елітарної культури. Мистецтво та культура досить специфічні явища, з часом 

одні припиняють бути такими, інші ж навпаки, ними стають залежно від 

того, якими новими функціями та критеріями їх нагородить новий час та 

епоха. 

3. Серед великої кількості різноманітних розділів, що містять в собі 

проаналізовані зарубіжні та вітчизняні видання (економіка, політика, 

суспільство, технології, наука, подорожі, світ, бізнес, здоров’я, спорт тощо), 

культура займає близько 5% усього матеріалу. 

Газети «The New York Times» та «The Guardian» дуже схожі за своїм 

зовнішнім виглядом та стратегією наповнення контенту. Розділ «Культура» 

цих двох видань досить широкий і містить в собі декілька підрозділів, що 

полегшує пошуки читача при виборі матеріалу, а також надає більший вибір 

вузькопрофільних тем з культури. У газеті «The Local» розділ «культура» не 

розмежовується на інші підрозділи, чим і нагадує українські видання схожого 

типу газети «День» та «Дзеркало тижня». 

Щодо контенту українських та закордонних видань, то тут 

прослідковуються досить явні відмінності. Перш за все — це обсяг. Якщо 

дивитися з точки зору наповнення, то і тут різницю важко не помітити. Як 

уже зазначалось, виданням притаманна вузькопрофільність. Втім, інколи 

складається враження, що ряд авторів статей вузкопрофільність плутають із 

нерелевантністю. У деяких статтях «The Local» замість свіжої інтерпретації 
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твору, яку б очікував читач, побачивши назву статті, автори занурюють його 

у проблеми філологічного характеру, але такий контент краще розміщувати у 

спеціалізованих виданнях для перекладачів, а не у новинах культури. 

Інформація, що безпосередньо не стосується культурного наповнення 

новини, не має подаватися у розділі «Культура», адже вона втомлює читача 

та не стосується ключового сенсу написання таких статей. 

В українських виданнях «День» та «Дзеркало тижня» в розділі 

«Культура» майже в половині матеріалів прослідковується тенденція 

песимістичного настрою. Тут автори розповідають про проблеми зі сфери 

театру, кіно тощо. А от констатація фактів щодо вирішення цих проблем на 

шпальтах з’являється дуже рідко. Натомість про одну й ту саму проблему 

можуть згадувати декілька разів протягом стількох же років. Таким чином, 

співвідношення матеріалів постановка проблеми – вирішення проблеми 

становить 90% : 10%. 

Звісно, не можна вирішити проблеми культури, переставши про них 

згадувати. Втім, великий сумнів викликає те, що редакція чинить правильно, 

відносячи нагальні питання нестачі коштів, ремонту приміщень, відсутності 

державної підтримки та нестачі обладнання до питань культури. Ці питання 

безпосередньо впливають на якість культури та перспективи її розвитку і це 

не можна заперечувати, але їх не слід виносити до культурної тематики. 

Писати про них потрібно, тільки в інших розділах, наприклад, їх можна було 

б назвати «Термінове», «Потребує уваги» або навіть «Надзвичайні ситуації». 

Розміщення фінансово-культурного контенту у таких розділах позитивно б 

вплинуло на вирішення фінансово-господарських проблем культурних 

закладів, адже такі розділи привертали б більше уваги громадськості до 

питань несвоєчасного фінансування, недофінансування чи, взагалі, 

використання коштів, виділених на різні жанри культури та культурно-

просвітницькі проекти, не за призначенням. У той же час розділ «Культура» 

став би чистішим, позбавившись зайвого, адже, якщо ми хочемо змінити 

аудиторію, зробити її більш вихованою, а її смак — більш витонченим та 
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вибагливим, у відповідному розділі ми маємо інформувати її, наприклад, про 

новий джазовий концерт чи гастролі фольк-ансамблю, а не про те, скільки 

коштів вкрав директор музею. Повертаючи особу до буденності, ми 

знищуємо новину культурної тематики, адже «вбиваємо» її витонченість 

шляхом повернення читача до того, що він і так бачить у інших сферах 

життя. Якщо контент культури українських видань і надалі перейматиметься 

господарсько-фінансовими питаннями, його цінність буде мінімальною.  

У газетах «The New York Times», «The Guardian» та «The Local» 

навпаки прослідковується оптимістична тенденція. Матеріалів, присвячених 

проблемам в культурі (недостатнє фінансування, нестача приміщень тощо), 

майже немає, натомість тут описують те чи інше мистецтво у різних його 

проявах. 

4. Спільною рисою всіх західних видань є те, що вони, в основному, 

більше матеріалів присвячують тим подіям, які відбуваються на території тієї 

країни або міста, де виходить певна газета. Особливо це стосується видання 

«The Local». Близько 98% контенту описує культурне життя Берліна. Більш 

того, тут присутня одна особливість, яку не можна побачити в інших газетах. 

Це такий собі «гід» по місту, де кожного разу розповідають про нові місця, 

які кожен має відвідати, або ж складають цілі екскурсійні маршрути. 

На відміну від іноземних видань, українські газети «День» та 

«Дзеркало тижня» не вважають інцидент за участі зірки культурною 

новиною, в той час, як, наприклад, американський «The New York Times» 

може опублікувати невеличку замітку, або ж просто викласти відео про одну 

з таких подій. Українські ж видання не публікують такі незначні події. Хоча 

не можна сказати, що в зарубіжних ЗМІ їх багато, це просто невеличке 

доповнення до основної маси більш серйозних новин про культуру. 

Можливо, така особливість газети має свій сенс. Вона спрямована на те, аби 

відвернути увагу читача від більш серйозних тем, які, зазвичай, потребують 

розумової активності, та аби відпочити, переглядаючи деякі невеликі замітки, 

які стосуються життя відомих осіб. Звичайно, такий підрозділ нагадує чимось 
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«жовту прессу», основною метою якої є розважати, епатуючи та поширюючи 

чутки. І він є недоречним у газеті, яка позиціонує себе як одна з 

найвпливовіших видань країни. Хоча з іншого боку, можливо, саме така 

різнобічність цього видання збирає багатомільйонну аудиторію. Газета не 

втомлює читача серйозними проблемами, хоча й інформує та повчає, але 

разом з цим  трохи і розважає. 

Газети «The Guardian», «The New York Times» та «The Locаl» в розділі 

про культуру висвітлюють найрізноманітніші сфери людської діяльності у 

цій галузі. Якщо ж брати газети «День» та «Дзеркало тижня», то тут 

прослідковується більш вузьке коло культурної проблематики. Так, 

найавторитетніші західні видання публікують велику кількість матеріалів 

про селебрітіс, вечірки, ток-шоу та інші події, про які в Україні можна 

прочитати у виданнях, що мають репутацію «жовтої преси». 

Незважаючи на такі, на перший погляд, бульварні теми, західні 

видання подають їх у вигляді досить пристойної культурологічної 

проблематики. Кожній з цих тем може бути присвячена велика стаття, що 

розкриває специфіку такого проекту, мету, з якою його було створено, і чи 

досягнута вона була по закінченню; подаються інтерв’ю, які показують 

характери героїв. Як для «бульварщини» це досить великий обсяг роботи, 

який було зроблено для підготовки такого матеріалу. Журналісти 

американських, англійських та німецьких видань роблять так, аби це мало 

право називатися мистецтвом, що відображає культуру народу з найкращого 

його боку. 

Це стосується і теми відеоігор, адже американські та британські ЗМІ 

вже давно віднесли цю тематику до категорії «Культура». Вона сприймається 

тут не тільки як спосіб розваги, але і як вплив на розвиток людини з погляду 

психології. Технологічні засоби тут, на відміну від українських ЗМІ, також є 

постійною темою розділів про культуру.  

Таким чином, ми прослідковуємо вплив новітніх засобів технологій на 

сучасну культуру та на те, як вони співіснують між собою. Захід вже давно 
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перепрограмував своє світосприйняття, тому він дивиться на культуру через 

призму нових можливостей, які їм надають сучасні винаходи. 

Такі ж розробки використовуються і для кращої подачі інформації 

читачу. Американська «The New York Times» та британська «The Guardian» 

активно користуються найновітнішими технічними прийомами у 

програмуванні сайтів. Провідний веб-девелопмент зробив сторінки цих медіа 

більш схожими на інтерактивні портали, які виконують функцію комунікації 

з читачем, розважають його, подаючи інформацію у найлегшому для 

сприйняття вигляді. Більше того, читача роблять і читачем, і глядачем 

одночасно. На відміну від газет «День» та «Дзеркало тижня», в яких стаття 

може супроводжуватися у кращому випадку фото (відео буває, але лише в 

окремому розділі), анонсом вистави, критичним відгуком або новиною про 

реліз музикального альбому, в американському та британському виданнях 

матиме в собі демо-відеозапис уривку цієї п’єси, відеоінтерв’ю з критиками 

чи акторами або треки з нового альбому музикантів, що доступні для 

прослуховування. Це напрочуд зручно і заманює глядача проводити більше 

часу над культурними новинами. У той час як читач газети «День» на окрему 

сторінку з відео не заходить, бо він по суті не планував переглядати 

відеозаписи, читача «The New York Times» так чи інакше мотивують 

переглянути відео чи прослухати аудіозапис, який безпосередньо стосується 

новини, бо нічого шукати по інших розділах не потрібно, все доречно 

підібрано та пов’язано і має безпосереднє відношення до новини, статті чи 

критичного огляду, яким цікавиться читач. Така «релевантність» аудіо- та 

візуальної інформації, що подається, а також технічна досконалість 

провідних західних електронних видань збільшує час перебування читача на 

сайті, інформує більш об’ємно, робить лояльним до видання, проте, в той же 

час, частково перебирає на себе функції тих культурних жанрів, які щедро 

демонструє читачу (чи то вже глядачу). Читач, який вже прослухав нові 

треки чи переглянув виставу або інтерв’ю з акторами, часто на цьому і 

завершить своє сприйняття того чи іншого культурного контенту, адже 
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стисле інформування хоч і не надто детальне, буде достатнім з огляду на 

брак часу та необхідність купувати квитки, для того, щоб потрапити на ту чи 

ту культурну подію. 

Аналізуючи культурну проблематику всіх цих країн, в яких виходять 

видання, можна з точністю сказати, що сприйняття культури в Україні 

значно різниться від західних країн. В українській культурі присутній, такий 

собі, як ми його назвали, «культурний консерватизм», який і досі 

залишається в головах людей як відголосок радянського минулого. Саме він 

не дозволяє вийти за рамки норм, які встановлювалися протягом багатьох 

років суворого муштрування «правильним» сприйняттям культури та 

залякуванням загниваючим Заходом.  

Саме це і стало причиною різного сприйняття мистецтва та всього, що з 

ним пов’язано. Західні видання не обмежують себе у висвітленні культурної 

проблематики, починаючи від театрального художнього мистецтва і 

закінчуючи статтями про відеоігри та стрит-арт. 

Але разом із цим консерватизм українських видань створює певну 

«чистоту» культурних новин, не переміщаючи чи не замінюючи їх, 

наприклад, маркетинговим, статистичним чи підприємницьким контентом 

(як це прослідковувалось у виданні «The Locаl»), який краще б підійшов для 

інших розділів. На нашу думку, такий підхід є вдалим, і має 

використовуватись у розділах «Культура» провідних українських медіа і 

надалі. 

Газети «The Guardian», «The New York Times» та «The Locаl» у розділі 

про культуру висвітлюють найрізноманітніші напрями людської діяльності у 

зазначеній галузі. Якщо ж брати газети «День» та «Дзеркало тижня», то тут 

прослідковується більш вузьке коло культурної проблематики. 

5. Висвітлення питань культури провідними виданнями України 

дозволив нам визначити стан речей у цій галузі. Таким чином, 

проаналізувавши газети «День» та «Дзеркало тижня», визначаємо, що 

одними з основних тем у культурній сфері є: 
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- культура через призму військового протистояння на Донбасі та подій 

на Майдані. Це зумовлено подіями, що відбуваються протягом 2014–2015 

років та висвітлюються щоденно у ЗМІ. Іноді ці події лише побічно 

стосуються культурних питань та проблем. За 2014 рік майже кожен номер 

містив у собі новину про ці події; 

- низький рівень культури та духовності суспільства. Ця проблема у 

різних контекстах показує стан сучасного суспільства, однак і шляхів її 

вирішення на сторінках обох видань нами також не знайдено; 

- низький рівень державного фінансування вітчизняної культури. Ця 

проблема проходить «червоною ниткою» через увесь досліджуваний період 

— 2011–2015 роки. Питання нестачі грошей дуже гостро стоїть на сторінках 

цих видань. Матеріали на таку тематику присутні у різних жанрах: інтерв’ю, 

замітка та ін. Щодо розв’язання цієї проблеми експерти пропонують різні 

варіанти виходу, але матеріалів, які б засвідчували їх вирішення, немає; 

- занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва. Ця 

проблема, як і попередня, постійно виникає на шпальтах газет, однак 

ґрунтовних матеріалів щодо її вирішення нами не знайдено на сторінках обох 

видань, хоча саме з цієї проблематики найбільше пропозицій щодо 

вирішення проблем у цій галузі. 

Таким чином, стан сучасної української культури напряму залежить від 

того, наскільки вона профінансована. Неможливо насолодитись переглядом 

вистави, яка проходить у театрі, де протікає дах, як і неможливо грати у 

футбол на полі з ямами. Але якщо не торкатися фінансової частини у галузі 

культури, а говорити про потенціал української культури та перспективи її 

розвитку, то тут майже немає критики. І в 2011, і в 2014 роках присутні 

матеріали, що якісно розкривають тему про різноманітні кінофестивалі як 

українські, так і зарубіжні, театральні вистави, книги та ін. 

Події культурного життя в Україні постійно висвітлюються на 

сторінках газет «Дзеркало тижня. Україна» та «День». У той же час, це 

здебільшого публікації, які лише повідомляють про певну мистецьку подію 
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або акцію. Грунтовні аналітичні статті про стан культури в Україні у розділі 

«Культура» обох видань існують, але їх кількість не дуже велика. Так само не 

надто багато статей щодо шляхів розв’язання основних проблем у сфері 

культури. 

6. Задля того, щоб зацікавити читача у культурному контенті 

українських видань, слід удосконалювати у першу чергу технічні можливості 

таких видань. Якісний веб-дизайн сторінок, структуроване представлення 

інформації та супроводження релевантними аудіо- та відеоматеріалами може 

зацікавити навіть того читача, який рідко знайомиться з культурними 

новинами. Зазвичай, читач не схильний любити те, чого він не знає. 

Наприклад, він не читає про театр, тому що вважає цей жанр нецікавим та 

застарілим (тобто має стереотипні уявлення), а статті про нього — 

розрахованими на людей старшого покоління, яким не бракує вільного часу. 

У той же час, якби такий читач хоча б один раз потрапив на таку статтю-

анонс вистави, що супроводжувалась б якісним відео, яке швидко 

завантажувалось (доки читач не передумав його переглядати), то цілком 

ймовірно, що йому уривок вистави сподобався  б, і новини про театр та 

анонси театральних постановок не здавалися б йому такими «сухими». 

Важливим при копіюванні таких західних технічних можливостей та 

інтерактивної манери представлення інформації є не віддаляти читача від 

безпосередньо культурної події — п’єси, вистави чи концерту, 

задовольнивши його коротким аудіовізуальним супроводом та дозволивши 

інтернету ще більше «абсорбувати» його, а підігріти його цікавість до 

культурної інформації в цілому або ж до конкретного культурного жанру. 

Досить вдалою є й концепція «гіда по місту», й українські видання цей 

досвід можуть перейняти. У такому випадку розділ «Культура» збільшив би 

свою аудиторію, якщо не на паперовому носії, то точно в Інтернеті. На 

сьогоднішній день, читач, шукаючи, яку виставу чи виставку йому відвідати 

разом із сім’єю на вихідних, замість довідково-пізнавального контенту 

натрапляє на сайти, що є інтернет-магазинами квитків на концерти та 
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вистави. Цінність інформації, що викладена на них, є низькою і підходить 

лише для тих, хто уже знає, чим зайнятися ввечері, і лише квиток не встиг 

придбати. Для тих же, хто шукає новизни, хто ще не вирішився зі своїми 

культурними вподобаннями, хто хоче зрозуміти зміст та акцент п’єси чи 

вистави перш, ніж витрачати кошти, хто шукає альтернативні постановки та 

інтерпретації, прагне послухати чи подивитися на нових, молодих виконавців 

улюбленого жанру, необхідний гід-вказівник, а не сайт швидкого 

бронювання. Таким гідом має бути розділ «Культура» українських 

авторитетних видань. Це позитивно вплине на кількість аудиторії видання, а 

також виконуватиме просвітницьку функцію, виховуватиме споживача. 

Можливо, скориставшись сайтом бронювання, глядач би відправився на 

гастролі знаменитого закордонного театру, проте, натрапивши на 

театральний гід розділу «Культура», змінив би свою думку на користь 

молодої української трупи не лише з патріотичних міркувань, а й з міркувань 

новизни, свіжого погляду на один і той же твір, екстраординарної 

інтерпретації. Про це все він так і не дізнався б на сайті для продажу квитків 

на виступи виконавців чи митців, які є «розкрученими брендами». Це і не 

дивно, адже мета таких сайтів — продавати стереотипи, а не підвищувати 

культурний рівень населення, розширювати його світогляд чи відкривати 

споживачеві культурного контенту нові таланти. Втім, не слід переймати 

правило західних видань фокусуватися на культурних новинах лише того 

міста чи тієї країни, де таке видання виходить. Такий акцент обмежує читача 

у доступі до різноманітного культурного матеріалу, і, як наслідок, 

відштовхує його від видання та розділу «Культура». Для того, щоб розуміти 

цінність українського культурного надбання, потрібно орієнтуватися на 

світовому надбанні. Об’єктивна оцінка будь-чого, в тому числі надбань 

культури, неможлива без встановлення ціннісних орієнтирів, які 

утворюються шляхом можливості порівняння найрізноманітніших 

культурних платформ. Тож, обмежуючи українського читача культурним 

контентом лише з України, чи лише з Києва або будь-якого іншого 
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українського міста, ми відрізаємо його від можливості порівнювати та 

аналізувати, самостійно визначати якість культурних подій, реагувати на них 

у контексті подій світових. Лімітування культурних новин одним містом 

може бути актуальним для «The New York Times», бо для Нью-Йорка з 

населенням більш як 10 мільйонів людей, сотнею театрів та такою ж 

кількістю концерт-холів, таке обмеження є цілком натуральним — всіх 

вистав не переглянути та всіх виконавців не послухати, навіть якщо встигати 

на дві події щовечора. Для українських же міст, в яких відбувається 

порівняно небагато культурних заходів, навіть якщо перерахувати на меншу 

кількість населення, вкрай важливим є доступ до актуальних та достовірних 

культурних новин із-за кордону. 

7. Щодо перспектив розвитку української культури, то тут стоїть 

питання у невирішених проблемах цієї галузі, більшості з яких вже багато 

років. На прикладі Заходу ми бачимо, що розширення культурних процесів 

можливе тільки тоді, коли немає відкритих питань чи то фінансових, чи то 

будь-яких інших, які б заважали подальшому розвитку. 

Неабияку роль відіграє і загальна економічна та політична стабільність 

держави. При моніторингу матеріалів за 2014 рік та початку 2015 року 

бачимо, що нестабільність в країні впливає як на культурну, так і на інші 

сфери науки і життя. При таких обставинах ситуацію наглядно демонструє 

таблиця А. Маслоу, де на перших сходинках стоять фізіологічні потреби 

людини. Духовний розвиток людини, що невід’ємно пов’язаний з культурою, 

можливий тоді, коли вона не буде витрачати більшість часу на те, аби 

задовольнити хоча б перші дві сходинки. 
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