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ВСТУП 

 

У наш час у зв’язку із зростанням ролі спорту в соціокультурному житті 

суспільства та досягненнями українських спортсменів на міжнародній арені дедалі 

більшого значення набуває спортивна преса, яка активно завойовує лідерські позиції 

в українському медіапросторі. На думку Є. Слюсаренка, завдяки предметові 

відображення спортивна журналістика утвердилася як самостійний медіажанр, 

значно підвищився її соціальний статус у суспільстві [159]. 

За останні два десятиліття в Україні виникла ціла низка видань, які регулярно 

висвітлюють олімпійський професійний спорт: «Команда», «Український футбол», 

«Спорт-арена», «Спорт Донбасса», «Спорт-Экспресс в Украине» тощо. Важливим 

показником популярності спортивної преси є той факт, що вона функціонує не лише 

самостійно, як спеціалізовані газети і журнали, але й широко репрезентована 

тематично в багатьох суспільно-політичних виданнях, навіть політично 

заангажованих, де спортивні рубрики займають одну, а то й дві шпальти. 

Актуальність теми нашого дослідження зумовлена тим, що на сьогодні в 

Україні практично не створено історію української спортивної преси від її 

зародження до наших днів. Тимчасом спортивні мас-медіа як частина національної 

журналістики та один з її найпопулярніших сегментів — це самодостатній 

соціокультурний феномен, пізнання якого входить у коло актуальних завдань 

новітньої гуманітаристики. Історія спортивної журналістики важлива й для сучасної 

спортивної преси з погляду визначення й використання класичних надбань у цьому 

галузевому сегменті мас-медіа. 

Ще одним важливим чинником, що актуалізує наше дослідження, є те, що 

спортивна преса здійснює вагомий вплив на досягнення вітчизняного спорту 

(виступаючи стимулюючим, мотивуючим фактором для спортсменів), стає 

каталізатором його розвитку. Так, зокрема багато вчених (К. Алексєєв [2], 

В. Баранов [5], Є. Слюсаренко [159] та ін.) свідчать, що саме спортивний друк вніс 

вагомий внесок у становлення провідних спортивних держав світу. 
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Варто відзначити, що, незважаючи на архіважливість спорту в радянській Україні 

і відповідно спортивної преси, ця галузь журналістики практично не піддавалася 

комплексному і об’єктивному розглядові й аналізу. Праці радянських дослідників 

спортивної преси України, зокрема Б. Семибратського [155], В. Осінчука [128], 

відзначаються заангажованістю, тому не можуть правити за об’єктивне джерело. Ще 

одним їх недоліком є вузькість об’єкта дослідження (у них розглянуто лише 

декілька спортивних газет за невеликий проміжок часу). Те ж саме стосується 

сучасного спортивного журналістикознавства, репрезентованого працями М. Дерепи 

[45], О. Корольової [73], В. Ковпака [66]. Відтак на сьогодні залишаються 

недослідженими цілі пласти спортивних видань як в синхронічному, так і в 

діахронічному аспектах. 

Отже, актуальність дисертаційної праці зумовлена необхідністю ґрунтовного й 

усебічного висвітлення й уведення до наукового обігу спортивних періодичних 

видань України 1885 – 2014 рр., виявлення умов функціонування та динаміки 

розвитку цього сегмента преси. 

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

виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри журналістики 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна і є частиною 

комплексної теми «Актуальні проблеми теорії та історії соціальних комунікацій» 

(державний реєстраційний номер 0112U003081). 

Мета роботи — дослідити ґенезу спортивної преси України, розкрити сучасний 

стан української спортивної періодики, визначити загальні тенденції її 

функціонування на сучасному етапі. 

Поставлена мета передбачає розвʼязання таких завдань: 

– розробити періодизацію спортивної преси України та схарактеризувати 

визначальні риси окреслених періодів; 

– дослідити процес виникнення та формування спортивної преси України в 

дорадянську та радянську епохи (1885–1990), виявити всі спортивні видання, що 

виходили в Україні з 1880-х рр. до нашого часу, визначити умови функціонування 
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спортивної преси України в різні періоди, здійснити її типологічний та жанрово-

тематичний аналіз; 

– розглянути процес становлення та функціонування спортивної журналістики 

України в період незалежності (1991–2014); 

– окреслити перспективи розвитку спортивної преси й запропонувати шляхи її 

оптимізації; 

– здійснити бібліографічний опис періодичних видань, що виходили на теренах 

сучасної України протягом 1885 – 2014 рр., створити повний бібліографічний 

покажчик спортивних видань України; 

– створити словник персоналій (найвідоміших спортивних журналістів України, 

що працювали у різні періоди розвитку спортивної преси). 

Об’єкт дослідження — спеціалізовані спортивні газети та журнали, що виходили 

на теренах материкової України у дорадянський, радянський час та в добу 

незалежності. Емпірична база дослідження — понад 400 видань. 

Предмет дослідження — процес становлення та історія спортивної преси на 

теренах материкової України, її організатори, редактори й автори, контент, 

тематичний діапазон та жанрова парадигма, уроки історії для сучасних медіа. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють період від 1880-х рр. (час появи 

перших спортивних видань) до 2014 р. 

Територіальні межі дослідження окреслені кордонами сучасної України. 

Методологія дослідження. У роботі застосовані такі методи: метод історизму, 

культурно-історичний, біографічний, ретроспективний, компаративний, метод 

класифікації, метод типологічної характеристики, системно-функціональний, метод 

інтерпретації, контент-аналіз, метод опитування (анкетування). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 

вперше здійснено: 

– бібліографічний опис та введення до наукового обігу понад 400 спортивних 

видань, що функціонували з 1880-х до 2010-х рр., створено бібліографічний 
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покажчик спортивних часописів та словник персоналій спортивної преси України за 

весь час її існування; 

– визначено історичні передумови формування спортивної преси України та 

розглянуто культурно-історичні умови існування преси в кожному періоді; 

– досліджено виникнення, становлення та процес еволюції спортивної преси в 

Україні, починаючи від кінця ХІХ століття до наших днів; 

– розроблено періодизацію історії спортивної преси України та окреслено 

характерні риси кожного періоду; 

– систематизовано та проаналізовано найвидатніші спортивні часописи, що 

репрезентували дорадянський і радянський період в історії української спортивної  

журналістики; 

– досліджено стан спортивної преси України в добу незалежності, виокремлено 

модифікації спортивної преси: власне спортивну пресу (спеціалізовану), спортивну 

«пресу в пресі» та спортивну піарналістику; 

– впроваджене та схарактеризоване поняття спортивної піарналістики; 

– розроблено продуктивні шляхи оптимізації спортивної періодики; 

удосконалено: 

– науково-методичні підходи до аналізу періодів функціонування преси в історії 

журналістики; 

набуло подальшого розвитку: 

– поглиблення теоретичних аспектів наукового аналізу галузевої періодики 

(періодики за тематичною спрямованістю). 

Теоретична та практична цінність роботи вимірюється тим, що вона може 

мати практичний інтерес для вчених — журналістикознавців, істориків, 

бібліографознавців, культорологів, істориків спорту, а також спортивних 

журналістів та редакторів спортивних видань. Це наукове дослідження може бути 

використано: при створенні фундаментальної історії української журналістики від її 

народження до сучасності; для створення підручника з новітньої вітчизняної 

журналістики; у практичному освоєнні історичних надбань спортивної 



8 

 

журналістики України редакційними колективами для поліпшення сучасних 

спортивних видань, а також для успішного проектування нових спортивних 

часописів; при оптимізації курсу «Види журналістики» (за тематичним сегментом); 

для підготовки лекцій та спецсемінарів з історії української журналістики; для 

оптимізації дисципліни «Історія фізкультури і спорту України»; для введення 

спецкурсу «Спортивна журналістика» в навчальні програми університетів, 

інститутів та академій фізвиховання і спорту та факультетів журналістики. Наше 

дослідження може сприяти створенню в Україні кафедр спортивної журналістики 

(спеціальності «Спортивна журналістика») на факультетах журналістики, а також у 

вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту, як це ми зокрема 

спостерігаємо в Сибірському державному університеті фізичної культури й спорту, 

де продуктивно функціонує спеціальність «Спортивна журналістика», у межах якої 

здійснюється підготовка спортивних журналістів для багатьох спортивних мас-медіа 

країни. Відсутність такої спеціальності в українських ВНЗ з фізвиховання та спорту 

та на факультетах соціальних комунікацій зумовлює той факт, що сьогоднішні 

спортивні ЗМІ мають низький професійний рівень (що зокрема простежується у 

відсутності на їх шпальтах спортивної публіцистики). Цінність нашої  роботи 

полягає у створенні бібліографічного покажчика спортивної преси та словника 

персоналій видатних діячів спортивної періодики України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження викладені в 

доповідях, виголошених на Міжнародних («Медиаисследования молодых ученых», 

Ставропіль, 2015 р.; «Проблемы массовой коммуникации», Воронеж, 2015 р.;  

«Мова. Суспільство. Журналістика», Київ,  2013 р.;  «Міжкультурні комунікації: 

сучасні мовні парадигми», Алушта, 2013 р.; «Антикризовий розвиток  соціальних та 

економічних процесів в умовах глобалізації», Буча, 2015; «Антикризовий розвиток 

соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації», Буча, 2013 р.; 

«Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття», Київ, 2011 р.); 

Всеукраїнських («Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», Київ,  2014 р.; 

«Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, 
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перспективи», Київ, 2014 р.; «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у 

галузі соціальних комунікацій», Київ, 2013 р.; «Здоров’я та його сучасні 

детермінанти: культура здоров’я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт», 

Луганськ, 2010 р.; «Молодь перед викликами ХХІ століття: політика, соціум, ЗМІ», 

Луганськ, 2010 р.) й університетських («Проблеми соціальної комунікації: сучасний 

погляд», Харків, 2013 р.) наукових конференціях. Загалом основні положення 

дисертаційного дослідження апробовані на 12 наукових конференціях. Окремі 

положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри журналістики 

Українського гуманітарного інституту. Дисертація обговорена й рекомендована до 

захисту кафедрою журналістики Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. 

Публікації. Наукові положення дисертаційної праці представлені в 16 

публікаціях, 6 з яких надруковані в українських та 1 в іноземному фахових виданнях 

із соціальних комунікацій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (222 позиції, серед яких 13 праць іноземних 

авторів) та додатків. Загальний обсяг роботи — 223 сторінки, з них основного тексту 

— 201 сторінка.  
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

CПОРТИВНА ПРЕСА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ 

 

1. 1. Історіографія та провідні аспекти дослідження 

 

Історіографія історії української спортивної журналістики розпочинається в 

радянський період, коли проблеми цього тематичного сегмента студіювалися 

багатьма науковцями. Сьогодні дослідження спортивної періодики серед усіх країн 

колишнього СРСР найбільш активно провадяться в Росії. Причому російські 

науковці велику увагу приділяють не лише її сучасному станові, але також її історії 

як у дореволюційний період, так і в радянську епоху. Враховуючи, що спортивна 

преса України в СРСР була інкорпорована в контекст радянських ЗМІ, виникає 

необхідність проаналізувати праці радянських та російських учених із спортивної 

періодики. Варто наголосити, що вивчення спортивної журналістики України 

перебуває на початковому етапі, а тому її студіювання повинно відбуватися в 

контексті зарубіжних досягнень. Це мотивується тим, що виникає потреба ретельно 

вивчати кращий досвід, методологію, принципи діяльності зарубіжних спортивних 

ЗМІ для того, щоб українська преса могла б на рівних конкурувати зі своїми 

іноземними побратимами, адже сьогодні ми можемо говорити про великий вплив на 

українську пресу світових проектів, що виявляється у присутності на українському 

спортивному медіаринку транснаціональних спортивних ЗМІ. Розгляд спортивної 

преси інших країн для нас є вкрай важливим, оскільки дозволить не лише 

подивитися на спортивну пресу України крізь призму світової спортивної 

періодики, але й дасть змогу побачити широкий науковий інтерес до спортивної 

журналістики в світі.  

Надзвичайно поширеним можна вважати історичний (діахронічний) аспект 

вивчення спортивної журналістики. Розглянемо медіа-студії про спортивну пресу за 

хронологією висвітлення історичних явищ. 
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К. Алексєєв у праці «Спортивная пресса России ХІХ – начала ХХ вв.: историко-

типологический анализ» [2] нараховує 11 типів видань: (кінноспортивна, 

мисливська, видання з шахів та шашок, преса водних видів спорту, видання 

«велосипедної ери», спеціальна преса автомобільного спорту, видання з 

повітроплавання та авіації, преса, присвячена питанням фізичного виховання, 

видання з боротьби та важкої атлетики, періодика інших видів спорту, спортивні 

універсальні видання). Прикметним є те, що дослідник зарахував до спортивної 

мисливську пресу, яка зараз входить до складу розважальної (так званих хобі-

видань), а також кваліфікує журнали з автомобілізму та повітроплавання як 

спортивні. Це дозволяє нам також розглядати такі дореволюційні видання в колі 

спортивної журналістики. 

К. Алексєєв на досить великому емпіричному матеріалі (197 видань) простежив 

процес формування й функціонування спортивної періодики, особливості її 

розвитку, визначив її роль та значення в житті суспільства, дослідив ґенезу та 

еволюцію типів спортивних ЗМІ, зробив кількісний та якісний аналіз цих видань, 

розглянув жанрово-стильову специфіку часописів та творчість провідних авторів та 

редакторів. Основна увага науковця зосереджена не на контенті видань, а на 

інформаційній війні часописів між собою, акцентуванні на методах ведення війни. 

У дисертаційному дослідженні Д. Тулєнкова «Лев Кассиль и советская 

спортивная публицистика 1920–30-х годов» [183] привертає увагу той факт, що це 

праця з історії не просто спортивної журналістики, а саме спортивної публіцистики. 

Як зазначив автор, «на сьогодні фактично немає праць, присвячених історії першого 

періоду розвитку радянської спортивної журналістики 1920–1930 років. Між тим 

саме в цей час формуються основні теми і жанри радянської фізкультурно-

спортивної публіцистики, визначаються тенденції у висвітленні того чи іншого виду 

спорту. Практично не вивченою є історія одного з найпопулярніших спеціалізованих 

напрямів у нашій країні — історія спортивної журналістики» [183, c. 9]. Історик 

журналістики наголосив, що більшість публікацій у спортивній пресі того часу — то 

взірці спортивної публіцистики, яка народилась в умовах соціалістичного реалізму 
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як єдиного художнього методу і стала потужним полем диктатури його норм і 

правил. Здобутком цієї роботи є те, що автор ґрунтовно аналізує спортивну 

публіцистику 1920–30-х років, визначаючи її місце в історії радянської та сучасної 

спортивної журналістики, описує тенденції її розвитку, розкриває роль і значення 

спортивних матеріалів у суспільно-політичних виданнях. 

Автор ґрунтовно проаналізував обсяг понять «спортивна журналістика» 

і «спортивна публіцистика». Спортивна преса тих часів пропагувала ідеї 

фізкультурного виховання нової людини, тому її варто вважати не спортивною 

журналістикою, а фізкультурно-спортивною публіцистикою. Важливість праці 

Д. Тулєнкова полягає в тому, що вона присвячена детальному аналізу творчості 

видатного спортивного журналіста — Л. Касіля, що актуалізує необхідність 

звернення українських вчених до творчої індивідуальності в спортивній 

журналістиці. 

С. Орлов у праці «Русская дореволюционная спортивная журналистика» [126] 

подав характеристику дорадянських спортивних видань, розкрив загальні тенденції 

та закономірності спортивної преси, побіжно розглянув творчість кращих 

спортивних журналістів, визначив десять типів спортивних видань, не виділяючи 

футбольну пресу. При цьому науковець зазначив, що він створив лише загальний 

каркас історії російської спортивної преси, який має активізувати подальші студії. 

За словами К. Алексєєва, «брошура С. Орлова, виконана в публіцистичному стилі, 

має переважно оглядовий описовий характер. Автор, визначаючи її як короткий 

нарис, не ставив перед собою мету глибоко і всебічно відобразити систему 

дореволюційного спортивного друку [2, с. 12]. Видана в 1974 р. праця С. Орлова 

відзначається заангажованістю і необ’єктивністю. Продовженням цієї праці С. 

Орлова стало дослідження «Зарождение и становление советской спортивной 

журналистики (к вопросу о типологии изданий)» [125], що має такі ж вади, що і 

попереднє.  

В. Асаулов у праці «Печать как эффективное средство формирования советской 

системы физического воспитания народа: 1917–1925» [3] осмислює історію 
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становлення радянської спортивної преси, її вплив на розвиток фізичної культури і 

спорту. Автор стверджує, що розвиток спорту прямо пропорційно залежить від того, 

як ті чи інші змагання висвітлює спортивна преса. Значну частину своєї праці він 

присвятив розглядові білоруської спортивної преси, зазначаючи при цьому, що 

спортивна преса Білорусії значно поступається в своєму розвитку спортивній пресі 

інших країн, бо народилася набагато пізніше, лише у 1925 році [3]. 

Від знань журналістами історії вітчизняної спортивної преси, наголосив 

В. Асаулов, від умілого використання її досвіду залежить стан сучасної спортивної 

журналістики. Науковець зазначив, що зараз на спортивну журналістику дивляться 

як на другосортну, неповноцінну, поверхову творчу діяльність, і це зовсім 

несправедливо. В. Асаулов запропонував розглядати тематику спортивних ЗМІ як 

суміжну територію між медициною, вихованням, технічним прогресом, спортом і 

фізичною культурою. 

Особливу цінність для нас становлять праці, де розглянуто історію української 

журналістики. Це зокрема дисертація Б. Семибратського «Спортивна преса України 

в боротьбі за виконання партійних рішень про подальший розвиток фізичної 

культури і спорту (1966–1972)» [154], що була захищена із спеціальності 

«журналістика» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У цій 

праці автор досліджує українські спортивні видання «Старт» та «Спортивну газету», 

а також спортивні рубрики газет «Радянська Україна», «Правда України» та збірки 

нарисів на спортивні теми, характеризує жанри публікацій, визначаючи їх 

конституційні ознаки та недоліки, розглядає проблемно-тематичне наповнення 

газет, вивчає проблеми дієвості та ефективності агітаційно-пропагандистської, 

організаційної та виховної роботи спортивної преси, аналізує матеріали на теми 

ідейного виховання спортсменів, а також матеріали соціологічного характеру, що 

доводять важливе економічне, виховне та оздоровче значення спорту, аналізує 

зворотній звʼязок редакцій з читачами на основі читацьких листів, вивчає досвід 

пропаганди в спортивній пресі постанов зʼїзду КПРС, рішень влади з питань спорту. 

Після аналізу спортивної періодики автор подав практичні пропозиції щодо 
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покращення спортивних матеріалів. Головна вада роботи — це її заангажованість, 

яка зачіпала всі праці радянського часу. Важливим було те, що праця 

Б. Семибратського, написана українською мовою в 1975 р., про функціонування 

спортивних газет УРСР стала першою працею з історії спортивної журналістики в 

Україні за весь радянський період, незважаючи на велике значення спорту і 

спортивної преси в житті держави, на чому наголосив сам Б. Семибратський: 

«Спортивна журналістика є найменш розробленою в науково-теоретичному плані 

галуззю радянської журналістики. У той же час роль і значення спортивної преси в 

нашій країні все більш зростає, і тому розробка її проблем є надзвичайно 

актуальною» [154,  с. 20]. Саме в праці Б. Семибратського чи не вперше 

наголошувалося на тому, що під терміном «спортивна преса» маються на увазі не 

лише спеціалізовані спортивні видання, але й спортивні матеріали в інших газетах 

та журналах, які часто вдаються до висвітлення важливих кардинальних питань 

фізкультурного руху. 

Оцінюючи значення праць Б. Семибратського та В. Асаулова, Є. Слюсаренко 

[159] наголосив на їх монологічному дискурсі, який виявлявся в тому, що вони 

розглядали спортивні ЗМІ не як об’єкт, а як інструмент у реалізації педагогічних, 

соціологічних, керівних аспектів спортивної діяльності, вивчали спортивну пресу 

лише як «організатора, пропагандиста та агітатора» фізкультурного руху в країні. 

Важливе значення має для нас і праця С. Костя «Історія української журналістики 

(західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга 

перша)» [79], зокрема розділ «Спортивно-руханкова преса», де автор відзначив роль 

спорту у вихованні особистості, висвітлив історію виникнення спорту на 

західноукраїнських землях, розглянув зародження та розвиток спортивної преси 

Галичини у 1910 — 1939 рр. та роль в цьому руханкових товариств «Сокіл», 

«Пласт», «Луг» та УСС, проаналізував структурне, жанрове та проблемно-

тематичне наповнення 10 спортивних видань Галичини (у цілому автор назвав 18 

спортивних часописів, рахуючи маргінальні пластові видання). Варто відзначити, 

що С. Кость подав лише огляд спортивної преси Галичини, не зупинившись при 
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цьому на гіганті цього періоду, зокрема львівському часописі «Спортові Вісти» 

(1931–1933). 

Продовженням і розширенням розділу С. Костя стала монографія В. Ковпака 

«Українська спортивна періодика Галичини 20–30 рр. ХХ ст.» [66], де розглянуто 

процес становлення й умови функціонування спортивної преси Галичини, уведено 

до наукового обігу 20 спортивних часописів, більша половина з яких щоправда є 

одноденками, додатками і навіть тимчасовими рубриками суспільно-політичних 

видань, окреслено основні рубрики часописів, автуру, визначено характерні 

особливості, розглянуто методи боротьби за читача (щоправда при цьому автор 

рідко вказує тираж і ціну часопису). Автор відзначає види спорту, що найчастіше 

висвітлювалися в часописах, аналізує їх проблемно-тематичний діапазон, побіжно 

розглядає жанрову парадигму видань та термінологічний апарат тогочасної 

спортивної преси, що контрастує з сучасною спортивною термінологією, яка зазнала 

істотного впливу російської мови. На жаль, В. Ковпак не ідентифікує журналістів, 

зокрема, відзначаючи при характеристиці кожного видання участь у ньому 

Е. Жарського, не подає навіть стислої довідки про цю особу та її роль у спортивній 

пресі. Відзначивши, що більшість спортивних часописів видавалися спортивними 

товариствами УСС та Сокіл, дослідник не подає жодних даних про ці товариства та 

їх роль у розвитку спортивної преси. Проте праця В. Ковпака є першою в 

незалежній Україні спробою систематизації, бібліографічного опису та аналізу 

спортивної преси Галичини як самодостатнього, самобутнього явища. 

Досить поширеним є й синхронічний аспект дослідження спортивної 

журналістики, який передбачає розгляд особливостей спортивної преси та її 

функціонування у вимірах сучасності. 

Прикладом реалізації цього аспекту є праця Є. Слюсаренка 

«Специализированные журналы о спорте: типологические и профильные 

характеристики» [159], де дослідник акцентує, що після деякої перерви інститут 

спорту повертає собі статус одного з найголовніших компонентів суспільного й 

державного життя Росії. Є. Слюсаренко детально розглянув систему спортивної 
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преси країни, зокрема змістові характеристики основних типоформуючих ознак 

спортивних журналів: предмет, цільове призначення, особливості аудиторії, 

характер (жанрово-стильову структуру) тексту, періодичність, тираж; значну увагу 

приділено жанрам сучасної спортивної преси. Автор уперше звернув увагу на 

виникнення в межах спортивної преси рекламно-інформаційних і хоббі-журналів 

(тобто, розважально-спортивної преси), а також наголосив на поширенні моделі 

дотаційного журналу суб’єктів спортивної діяльності, що виступає засобом впливу в 

реалізації корпоративних інтересів. Такими чином, Є. Слюсаренко мало не перший 

на просторах колишнього СРСР заговорив про появу спортивної піарналістики. 

Сучасне функціонування спортивної преси Росії розглядається в праці 

В. Баранова «Спортивная печать Российской Федерации. Формирование новой 

системы: 90-е годы» [5]. Як зазначає дослідник, «у ці роки спортивна преса 

пережила небачений в історії вітчизняних ЗМІ розквіт, який виявився як в значному 

зростанні кількості видань різної спеціалізації, так і в трансформації її функцій. 

Спортивна журналістика із ідеологічного інструменту перетворилася на могутній і 

ефективний засіб задоволення різноманітних інформаційних інтересів і потреб 

аудиторії, у засіб розвитку національної самосвідомості своїх читачів, своєрідний 

інструмент інтеграції суспільства, яке соціально диференціюється» [5, c. 8]. Саме 

тому автор наголосив на необхідності досліджувати глибинні процеси в становленні 

й розвитку системи спортивної преси Росії, яка тривалий час перебувала в стагнації 

як об’єкт дослідження. Це було зумовлено, на думку В. Баранова, тим, що спортивна 

преса, об’єктом відображення якої залишались «очки, голы, секунды», на фоні 

драматичної реформації суспільного життя помилково сприймалася відірваною від 

«злобы дня». 

Автор розглянув основні процеси в спортивній пресі пострадянської Росії, 

визначив роль і місце спортивної журналістики в тоталітарному і демократичному 

суспільствах. В. Баранов досліджує спортивну пресу в зіставленні із спортивною 

радіо- та тележурналістикою, інтернет-простором, що дозволяє більш комплексно 
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розглянути особливості спортивної періодики, розкрити напрямки її реформування в 

Росії. 

За В. Барановим, спортивна преса істотно впливає на досягнення вітчизняного 

спорту і його розвиток. Так, зокрема, дослідник наголосив: «Спортивна преса 

активно включилась у дискусії про майбутній розвиток російського спорту. 

Перебуваючи в епіцентрі усіх важливих подій, вона відкривала причини проблем 

російського спорту, сама активно сприяла їх подоланню, розвитку «спорту вищих 

досягнень». Без спортивної преси вітчизняний спорт не тільки б мав більш похмуре 

сучасне, але й повністю позбавлений надій на майбутнє» [5, c. 17]. Автор розглянув 

етапи формування та виокремив загальні тенденції системи спортивної преси Росії, 

яка репрезентована 94 часописами: проникнення на російський ринок міжнародних 

спортивних видань; початок формування регіональних інформаційних ринків 

спортивної преси; відродження дореволюційних видань; формування «видавничих» 

будинків, що спеціалізуються на спортивній періодиці. Російська спортивна преса, 

як бачимо з праці В. Баранова, має широку репрезентативність видів спорту і має 

переважно регіональний характер. 

Синхронічний аспект репрезентований у праці О. Корольової «Спортивні 

журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку» [73], де  

схарактеризовано сучасний стан спеціалізованих українських спортивних журналів 

«Футбол», «Теніс» і «Ринг» та виявлено тенденції їх розвитку, розглянуто умови 

функціонування журналів про спорт, проаналізовано жанровий діапазон видань, 

розглянуто композиційно-графічну модель видань та стилістику публікацій, 

визначено місце спортивних журналів на українському медіа-ринку. 

У праці Лі Хуна «Особенности становлення и функционирования спортивной 

печати в Китайской Народной Республике» [93], де репрезентовано синхронічний та 

діахронічний аспекти, відзначено, що «в умовах загальної кризи, яку переживають 

ЗМІ Китаю, спортивна преса, навпаки, процвітає, сприяє формуванню іміджу 

китайського способу життя у всьому світі» [93, c. 5]. Наприкінці ХХ ст. в Китаї 

з’явилася велика кількість спортивних видань, а загальні газети почали видавати 
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спортивні додатки. Причому китайська спортивна журналістика виявила схильність 

до розширення розважальної функції, стала більш орієнтованою на аудиторію. Як у 

цілому в світі, особливо бурхливий розвиток китайської спортивної журналістики 

спостерігався з 1990-х років і до сьогодні. Як зазначає Лі Хун, «спортивна преса 

Китаю продовжує лідирувати серед інших видів ЗМІ за глибиною і охопленням 

змісту і жанровим розмаїттям. Вона дозволяє зміцнювати й розвивати суспільні 

цінності і внутрішню мотивацію, сприяє подальшому розвитку особистості і 

загальному прогресу суспільства» [93, c. 12]. 

Автор виокремив серед усієї преси Китаю 50 спеціалізованих спортивних видань, 

що свідчить про те, що спортивна преса є найбільш популярною й динамічною в 

системі ЗМІ КНР. На думку дослідника, спортивна преса є найбільш давнім та 

традиційним видом ЗМІ. Виокремлені автором особливості спортивної преси Китаю 

цілком співвідносяться із спортивною пресою України і свідчать про спільні світові 

тенденції її розвитку: домінування ігрових видів спорту як об’єктів висвітлення; 

особливий пафос чи тип авторської емоційності повідомлення; спрямування на 

рекреацію чи розвагу масової аудиторії; інтернаціональний підхід до висвітлення 

спортивного життя; наявність цільової аудиторії; значущість фотоілюстрацій; 

послаблення політизованості при посиленні соціальної спрямованості; розширення 

комерціалізації спортивної преси; активна модернізація друкованих медіаканалів 

розповсюдження спортивної інформації. 

Сучасне функціонування спортивної преси США розглядається у праці 

Д. Донського «Роль и место спортивной журналистики в системе СМИ США» [49]. 

Американська спортивна преса розвивається не лише в спеціалізованих ЗМІ, але й 

займає почесне місце в загальнонаціональних якісних виданнях. Як зазначив 

дослідник, спортивна преса США зародилася в ХІХ ст., але спочатку це були звіти з 

кінних скачок і боксерських боїв, що були призначені для читачів, які грали на 

тоталізаторі; пізніше преса почала цілеспрямовано популяризувати бейсбол, футбол, 

гольф, а також баскетбол і теніс. Популярність спорту Д. Донськой пояснив тим, що 

спорт генерує позитивну енергію, являє собою захоплююче видовище з 
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непередбаченим фіналом. Автор розглянув особливості розвитку і функціонування 

сучасної спортивної журналістики США у світлі економічних, суспільних, 

культурних і політичних процесів. За Д. Донським, спортивна журналістика є 

надзвичайно динамічним інститутом у системі комунікаційних процесів у США. 

Дослідник відзначає: «В умовах загальної кризи, яку переживають ЗМІ США, 

спортивна журналістика, навпаки, процвітає, сприяючи просуненню іміджу 

американського способу життя у всьому світі» [49, c. 14] (зазначимо, що свідчення 

науковця про кризу в ЗМІ США виглядає непереконливо – Ю. С.). Д. Донськой 

акцентує, що спортивна журналістика США процвітає завдяки тому, що «провідні 

університети США заснували відділення журналістики, де є спеціалізація 

«спортивна журналістика». Серед них варто відзначити Колумбійський університет, 

школу журналістики Берклі при університеті Південної Каліфорнії тощо» [49, c. 18]. 

Досить поширеним є предметний (тематичний) аспект дослідження спортивної 

журналістики. 

Провідним цей аспект є зокрема у праці М. Житарюка «Великий спорт і мас-

медіа» [57], де автор розглядає переважно не спортивну журналістику, а предмет її 

відображення — спорт, аналізує етимологію поняття «спорт» і його похідні, 

розглядає ґенезу розвитку спорту, репрезентує класифікацію видів спорту 

безвідносно до їх репрезентації на сторінках спортивної преси, подає 

характеристику олімпійського спортивного руху (абстрагуючись від висвітлення 

цих подій у спортивних ЗМІ України), відкриває теорію симбіозу спорту і політики, 

відтворюючи модель спорту як політичного інституту. Спортивна журналістика 

аналізується науковцем побіжно і то лише у мовному аспекті (автор розглядає мовну 

культуру спортивного журналіста, розбираючи приклади фактологічних і мовних 

невправностей спортивних коментаторів). М. Житарюк досить фрагментарно 

розглядає спортивну пресу (її аналізу присвячений лише один абзац дослідження), 

зазначаючи: «Один із найвпливовіших представників української спортивної 

журналістики — «Спортивна газета», окрім того, що бере приклад з невдахи 

«Советского спорта», має таку дуже серйозну ваду, як відсутність оперативності. 
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«Команда» ж іноді «засвічується» некваліфікованістю авторів. Найбільша вада 

«Українського футболу» в тому, що досить пристойна, з власною позицією газета у 

1991–1992 рр. упродовж наступних п’яти років практично не змінювалася у кращій 

бік. Більш того, вона набула статусу офіціозу Федерації футболу України» [57, с. 

55]. 

Більш цікавим є дослідження М. Дерепи «Висвітлення спорту в періодичній пресі 

України (2000–2002)» [45], де спортивна преса України розглядається більш 

масштабно. Провідним тут виступає предметний аспект, хоча дослідниця торкається 

й питання жанрології спортивної преси. Авторка аналізує суспільно-політичні 

видання, що регулярно висвітлюють спорт («День», «Киевские ведомости», 

«Сегодня», «Голос України», «Молодь України» тощо), та дві спортивні газети: 

«Команда» і «Спортивна газета» за два роки. Науковець характеризує спортивну 

пресу з урахуванням таких аспектів її функціонування, як жанрові особливості, 

авторський склад, специфіка висвітлення різних видів спорту, Олімпійських ігор, 

актуальних проблем сучасного спорту. 

У результаті аналізу М. Дерепа приходить до висновку, що в газетах: 1) існує 

непропорційність висвітлення різних видів спорту, гіпертрофія футболу; 

2) спостерігається поверховість висвітлення спортивних подій, що пояснює 

недостатньою кваліфікацією українських журналістів. Авторка акцентувала на тому, 

що в медіа не сформовано професійний підхід до відображення спортивних подій, 

немає чітко визначеної стратегії використання потенціалу ЗМІ для пропаганди 

здорового способу життя. Дослідниця подала статистику репрезентативності видів 

спорту в спортивних ЗМІ, зазначаючи, що в «Команді» найбільше публікацій з 

футболу, баскетболу, хокею, тенісу, легкої атлетики, а в «Спортивній газеті» 

переважають футбол, шахи, легка атлетика, плавання, спортивні танці. 

Здобутком роботи є запропоновані шляхи оптимізації спортивної преси, які 

полягають у підвищенні кваліфікації спортивних журналістів. «Для поліпшення 

якості спортивних журналістів ми вважаємо за доцільне провадити на базі НОК, 

ВНЗ з фізичного виховання і спорту, федерацій з різних видів спорту семінари-
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тренінги, присвячені актуальним проблемам спорту, особливостям підготовки 

спортсменів, змагальної боротьби, олімпійського руху» [45, c. 18]. Провідним 

фактором оптимізації спортивної преси дослідниця вважає етичний кодекс 

спортивного журналіста. На наш погляд, етичний кодекс спортивного журналіста є 

дуже важливим чинником, оскільки дозволить покращити спортивні матеріали 

таким чином, щоб вони допомогли людині полюбити спорт, якнайкраще показали 

досягнення українських спортсменів, виховували в читача почуття патріотизму, 

розкривали культуру спортивного двобою. 

Т. Кропівницька в статті «Роль ЗМІ в популяризації спортивних єдиноборств в 

Україні» [81] розглянула висвітлення видів спорту в часописах «Команда» та «Мир 

єдиноборств». Аналізуючи газету «Команда», Т. Кропівницька відзначила 

гіпертрофію футболу (60–70 %), в той час як боксу відводиться лише 4,6 % від 

загальної кількості матеріалів, що свідчить про тематичну вузькість видання. 

Журнал «Мир единоборств», на думку авторки, визначається широкою 

репрезентативністю видів спорту: 28,8 % присвячено боксу, 19,4 % –– кікбоксінгу, 

14,4 % –– карате, 10 % –– тайському боксу тощо. Т. Кропівницька використала 

метод опитування респондентів з метою виявити найпопулярніший сегмент 

спортивного медіапростору. У результаті аналізу вона отримала такі підсумки: 

основним джерелом спортивної інформації є телебачення (55,5 %), на ІІ місці — 

спортивна преса (23,5 %), ІІІ — спортивна інтернет-журналістика (16 %), ІV — 

спортивна радіожурналістика (5 %). 

Предметний (тематичний) аспект репрезентований у праці С. Мельника 

«Взаимозависимость процессов коммерциализации СМИ и спорта: по материалам 

французской газеты «Монд» 1998–2003» [101]. Автор зазначив, що у французьких 

виданнях спорт посідає гідне місце, причому пропагується як аматорський, так і 

професійний спорт. Спорт, за словами дослідника, репрезентований у багатьох 

спортивних виданнях Франції: «Прихід теми спорту у якісні видання відбувся тоді, 

коли роль спорту в суспільстві збільшилася, і коли він став акумулювати багато 

проблем, що вийшли за його межі, а більш підготовлений читач зумів зацікавитися 



22 

 

таким підходом. Тепер практично всі якісні газети мають спортивний відділ» [101, c. 

16]. Свідчення цього — газета «Монд», яка має рубрику «Спорт», що займає 2–3 

шпальти і де порушуються глибинні моральні, соціальні та інші проблеми спорту. 

Пропагандистський аспект дослідження спортивної журналістики є похідним 

від предметного (тематичного), оскільки в ньому спортивна журналістика 

розглядається передусім як орган популяризації, пропаганди фізкультури і спорту та 

здорового способу життя. 

Цей аспект репрезентований у праці М. Шишигіна «Пропаганда физической 

культуры и спорта — функция управления физкультурным движением» [199]. За 

М. Шишигіним, пропаганда фізкультури і спорту — це цілеспрямована діяльність з 

розповсюдження, популяризації та впровадження в свідомість людей фізкультурних 

знань за допомогою використання сучасних засобів доставки масової інформації з 

метою впровадження фізичної культури і спорту в повсякденне життя й побут 

найширших верств населення. Науковець відзначив, що спортивна періодика є 

одним з найголовніших складників апарату пропаганди фізичної культури і спорту, 

грає важливу роль у підвищенні впливу фізичної культури на виховання молоді й 

організацію дозвілля. Дослідник також підкреслив, що спортивна преса здійснює 

управлінську діяльність, сприяє подальшому розвитку спорту й досягненням 

вітчизняних спортсменів на міжнародній арені. 

У розвідці «Пропаганда фізичної культури і спорту» [128] її автор В. Осінчук 

визначив головні завдання пропаганди фізичної культури і спорту: формування в 

населення свідомого ставлення до фізичної культури і спорту, підкреслення їх 

величезних соціально-економічних, виховних і медико-оздоровчих функцій; 

поширення серед населення інформації про можливості задовольнити свій інтерес 

до занять фізичною культурою, спортом; постійне ознайомлення населення з 

досвідом індивідуальних і колективних занять фізичною культурою, з різними 

системами загартування, харчування, дихання, враховуючи при цьому коментарі 

спеціалістів, висвітлення масових заходів, спрямованих на залучення населення до 
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активних занять фізичними вправами; інформування населення про значні події 

фізкультурно-спортивного життя, які відбуваються в нашій державі та за її межами. 

Крім цього, науковець розробив типологію ефективності спортивних публікацій, 

позначивши їх терміном «дієвість»: інформаційна дієвість, просвітницька дієвість, 

гедоністична дієвість, виховна дієвість та регулятивна дієвість. Важливим 

здобутком цієї праці є спостереження автора над жанрами спортивної преси, 

застосування кількісного методу до їх репрезентації. Виявлено, що найбільший 

відсоток мають такі жанри, як замітка, звіт, репортаж, стаття, нарис, фейлетон, 

зарисовка, розповідь, інтерв’ю. Натомість, відзначив дослідник, недостатньо 

використовується жанр статті з її проблемним змістом, мало друкуються листи 

читачів. Проте жанровий аспект у цьому дослідженні не є основним. 

Пропагандистський зміст спортивної преси — предмет вивчення в наукових 

студіях «Исследование функционирования местных средств массовой 

коммуникации по пропаганде физической культуры и спорта» П. Виноградова [20], 

«Пропаганда массовой физической культуры и спорта на страницах областной 

прессы» П. Виноградова та Є. Рамазанової [21], а також в праці Ю. Метаєва 

«Пропаганда физической культуры» [102], де автор подав бібліографічний опис 

радянських спортивних ЗМІ, порушив питання розповсюдження спортивних видань, 

їх використання в пропагандистській роботі, стінного друку колективів фізкультури. 

Важливу частину серед досліджень спортивної преси становлять такі, які 

вивчають її жанровий аспект. 

Найбільш яскраво цей аспект репрезентує праця В. Глода «Информационные 

жанры в спортивной журналистике» [40], яка є ледве не єдиним фундаментальним 

дослідженням жанрової палітри спортивних ЗМІ. Невелику кількість праць з даної 

теми автор пояснює тим, що «термін «спортивна» часто розглядається як деяке 

обґрунтування для занижених критеріїв. Не можна вимагати, вважають деякі, від 

специфічної тематики глибини, аналітичності. Такий погляд веде до спрощення, а 

іноді й до примітивізації того, що пишеться про фізичну культуру. Жанрові форми 

спортивної журналістики, специфіка якої безсумнівна, досі не досліджувалися» [40, 
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c. 2]. Ці твердження науковця, безсумнівно, актуалізують нашу тему, особливо щодо 

розгляду жанрів спортивної преси. Щоправда, виникає запитання, чому дослідник 

вивчає лише інформаційний рід, у той час як детального розгляду потребує 

насамперед спортивна публіцистика. Проте науковець аргументує доцільність 

аналізу саме інформаційної групи жанрів не лише тим, що в спортивній пресі з її 

специфічною проблематикою та оперативністю інформаційна спрямованість 

виражена найяскравіше, але й тим, що внаслідок розвитку і взаємодії жанрів 

відбувається проникнення в інформаційний рід окремих засобів публіцистики. 

В. Глод дійшов до висновку, що в інформаційних повідомленнях все ширше 

використовуються засоби публіцистики й аналітичні компоненти, що дає привід 

розглядати інформаційну жанрову парадигму спортивної преси як специфічну 

форму спортивної публіцистики. У всіх інформаційних жанрах (замітках, інтерв’ю, 

звітах, репортажах) дослідник виокремив їх аналітичну спрямованість. Помічене 

зрощення інформаційної групи жанрів і спортивної публіцистики викликає 

необхідність посиленої уваги до цього явища. 

Питання жанрології розглядаються в праці О. Спаського «За кого болеют 

журналисты» [165], де автор вивчає репортаж і нарис як провідні жанри спортивної 

преси. 

Проте варто зазначити, що жанровий аспект спортивної журналістики 

досліджується переважно на рівні статей у наукових збірниках. 

У статті «Жанрово-стильові особливості репортажу в українській спортивній 

пресі» [90] О. Лаврик розглядає функціонування репортажу, досліджує не лише 

жанрові та стильові особливості репортажу, але й визначає мету і функцію цього 

жанру, структурну організацію, узагальнює особливості подієвих репортажів, 

проблемних і репортажів-коментарів, досліджує категорії часу і простору в них, а 

також специфіку самовиявлення автора і героя. Проте дослідниця розглядає 

спортивні репортажі лише на шпальтах журналу «Футбол». Цікавим виглядає той 

факт, що науковець визначає, що у тканину репортажу проникають аналітичні та 
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публіцистичні елементи, проте ці відкриття не дозволяють авторці вважати, що 

репортаж може переходити з інформаційної парадигми в художньо-публіцистичну. 

С. Шарафутдінова у праці «Спортивная аналитическая статья как жанр дискурса 

СМИ» [197] виокремила коментар і репортаж як провідні жанри спортивного 

дискурсу, акцентуючи на синонімічності цих понять і мотивувуючи це 

проникненням аналітичного компоненту до репортажу. Авторка подала аналіз 

спортивної статті і спортивного репортажу, розглянула відмінність спортивної 

статті від соціальної та політичної. Акцентуючи на важливості спортивної статті, 

вона зазначила: «спортивна стаття сьогодні не є провідним жанром спортивного 

дискурсу ЗМІ, оскільки уболівальникам передусім цікавий сам процес гри, яка 

лежить в основі спорту як сфери діяльності, тому їх більше приваблює репортаж 

безпосередньо з місця події, ніж наступний його аналіз» [197, c. 144]. 

У статті Д. Тулєнкова «Спортивная публицистика и спортивная журналистика: 

особенности специализированного направления» [168] на перший план виступає 

жанровий аспект у поєднанні з соціокультурним. Автор розуміє публіцистику як 

твори в жанрі нарису, посилаючись при цьому на В. Канторовича, який вважав 

художню публіцистику піджанром нарису. Розглядаючи поняття публіцистики, 

науковець зазначив, що до жанрової парадигми публіцистики входять: репортаж, 

кореспонденція, стаття, нарис, фейлетон і памфлет. Дослідник наголосив, що 

публіцистика не обмежується статтями і нарисами, важливе місце в ній належить 

інформаційному роду. За Д. Тулєнковим, спортивна публіцистика є частиною 

спортивної журналістики і являє собою твори спортивної тематики, що здійснюють 

вплив на свідомість аудиторії і порушують теми, актуальні для сучасності. 

Практичний аспект дослідження спортивної преси реалізується тоді, коли в 

працях подається аналіз специфіки спортивної журналістики та роботи спортивного 

журналіста. Практичний аспект вивчення спортивної преси характерний переважно 

для американських комунікативних студій. Зокрема цей аспект є провідним у 

працях: «Sports journalism : a multimedia primer» R. Steen [220], де автор розглядає 

цілі, принципи і практику роботи спортивного журналіста, визначає особливості 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rob+Steen%22
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друкованої спортивної журналістики, її відмінність від спортивної радіо-, теле- 

інтернет-журналістики, визначає джерела інформації для спортивних журналістів; 

«Sports Journalism: An Introduction to Reporting and Writing» K. T. Stofer [221], у якій 

дослідник характеризує стиль спортивних журналістів, аналізує такі риси 

спортивної журналістики, як високі етичні стандарти, лінгвістичні особливості, 

розглядає такі питання, як зміна технологій, мультимедійні можливості, блогерна 

журналістика; «Sports journalism at its best: Pulitzer Prize-winning articles, cartoons, 

and photographs» H. D. Fischer [216], де автор розглядає творчість лауреатів 

Пулітцерівської премії серед спортивних журналістів, аналізує фотожанри та жанри 

спортивної журналістики, зокрема: спортивні коментарі та журналістські 

розслідування, а також критику телебачення на сторінках спортивних видань; «Real 

Sports Reporting» A. Aamidor [210], де автор визначає специфіку роботи спортивного 

журналіста та редактора спортивного видання, аналізує відмінності роботи 

журналіста в різних видах спорту, розглядає важливі питання в спорті (етичні 

стандарти, расизм, жіночий спорт), подає фрагменти інтерв’ю-бесіди з провідними 

спортивними журналістами країни; «Associated Press sports writing handbook» 

S. Wilstein [222], у якій дослідник розглядає все, що може стати запорукою 

майстерності в спортивній журналістиці, аналізує методи і методики написання 

спортивних матеріалів, детально характеризує спортивну інтернет-журналістику; 

«Sports writing: the lively game» C. C. Fink [215], де розглядаються медіа-стратегії 

спортивної журналістики, аналізується цільова аудиторія цього сегменту 

журналістики, розглядається ринок спортивної журналістики США; «Sports writing» 

A. Kervin [218], у якій автор розповідає про те, як зробити успішну кар’єру в 

спортивній журналістиці, навчитися писати гарні й читабельні спортивні матеріали 

(з погляду стилю, структури, специфіки спортивних публікацій), характеризує 

спортивний медіаринок у США; «Sports journalism: context and issues» R. Boyle [214], 

у якій науковець розглядає різні види спортивної журналістики (друковану, 

телевізійну, радійну, мультимедійну), робить поглиблений аналіз системи 

спортивної журналістики, вивчає організацію виробництва і споживання спортивних 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathryn+T.+Stofer%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heinz+Dietrich+Fischer%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+Aamidor%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steve+Wilstein%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Conrad+C.+Fink%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alison+Kervin%22
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видань; «Handbook of sports and media» A. Raney [219], у якій дослідник розглядає 

спорт у трьох іпостасях: як розвагу, як бізнес, як поп-культуру, вивчає історію 

спортивної журналістики, розвиток спортивних ЗМІ, виробництво, специфіку та 

структуру спортивних мас-медіа, спортивний маркетинг і менеджмент, аналізує 

спортивну аудиторію. 

Практичний аспект дослідження спортивної преси репрезентований і в працях 

науковців російської школи спортивної журналістики, зокрема в посібнику 

С. Михайлова та О. Мостова «Спортивная журналистика» [110], де розглядається 

організація праці спортивного журналіста, методика роботи над матеріалом (вибір 

теми, збір інформації, вибір жанру, праця над словом), специфіка написання 

аналітичних, критичних, розслідувальних матеріалів, методи роботи з аудиторією, 

провідні топоси спортивних публікацій (побутове забезпечення спортсменів, 

спортивне обладнання, медичне забезпечення, фан-клуби, фінансове забезпечення, 

функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл), особливості роботи 

спортивного журналіста в пресі, на радіо, на телебаченні, в інформаційних 

агентствах, інтернеті. 

Лінгвістичний (термінологічний) аспект дослідження спортивної періодики 

реалізується в праці А. Трубченинової «Эмотивность и оценочность в немецком 

газетном спортивном дискурсе» [182], де авторка визначає спортивний медіадискурс 

як складне комунікативне явище, що інтегрує не лише мовні, але й соціокультурні 

компоненти знань, і здійснюється на основі сконструйованої в ньому соціальної 

практики — великого професійного спорту. 

Лінгвістичний аспект реалізується й у дисертаційному дослідженні А. Макєєвої 

«Немецкая спортивная метафорика: на материале современной немецкоязычной 

печати» [96]. Розглядаючи спортивну термінологію, авторка виокремила в її 

структурі декілька спортивних підмов: «подъязык футбола, подъязык гонок, 

подъязык гимнастики, подъязык бокса, подъязык шахмат», які також вимагають 

ґрунтовного дослідження. Характеризуючи спортивну пресу, дослідниця акцентує 

на трьох важливих спостереженнях: 1) спортивна термінологія, як і спортивна преса, 
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— це динамічно розвинена, відкрита й актуальна підсистема; 2) спортивна 

термінологія неминуче набуває метафоричного забарвлення; 3) актуальність і 

яскрава образність спортивних висловлювань роблять їх популярним джерелом 

метафоризації. 

Лінгвістичний аспект є базовим і в роботах К. Трофімчук «Особливості 

спортивної лексики й термінології в засобах масової інформації» [181], де 

розглядаються аспекти формування спортивної термінології у мас-медіа, 

аналізуються моделі творення спортивної лексики в текстах публіцистичного стилю, 

О. Боровської «Співвідношення національних та інтернаціональних термінів у галузі 

фізичної культури та спорту» [13], де проаналізована проблема формування 

термінологічної системи галузі, визначено співвідношення національних та 

інтернаціональних термінів у спортивній термінології, схарактеризовано шляхи 

поповнення термінологічної системи з власних джерел та за рахунок іншомовних 

запозичень, окреслено подальші тенденції та перспективи розвитку, стандартизації 

та уніфікації української термінології в галузі фізичної культури та спорту, І. Янківа 

«Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз)» [207], 

М. Паночко «Украинская спортивная лексика» [131], В. Осінчука «Визначення 

основних спортивних термінів фізичної культури і спорту» [127], І. Дубчак 

«Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі» [50], 

Б. Зільберта «Спортивный жаргон» (на материале современного русского языка)» 

[59], П. Мельника «Нове метафоричне мислення в газетній спортивній 

журналістиці» [100], О. Корольової «Мовностилістичні особливості заміток-новин у 

сучасних українських спеціалізованих журналах про спорт» [72] тощо. 

Симбіоз лінгвістичного та практичного аспектів превалює в збірнику наукових 

праць «Спорт в зеркале журналистики: (О мастерстве спортивного журналиста)» 

[166], упорядником якої є Г. Солганик. Тут розглядається мова та стилістика 

спортивних публікацій, питання літературної майстерності та техніки праці 

спортивного журналіста в різних жанрах, зокрема в статтях Г. Солганика «О языке 

спортивной журналистики», І. Голуба «Образность спортивных публикаций», 



29 

 

Т. Дроняєвої «О некоторых особенностях повествования в спортивных репортажах», 

Л. Кайди «Стилистические ресурсы современного спортивного репортажа», 

М. Кохтєєва «Эффективность языка спортивных материалов», А. Пінчук 

«Специальная лексика на страницах спортивной печати», Н. Бичкової «Разговорная 

речь в разговорных жанрах», В. Скорятіна «Техника спортивного интервью» тощо. 

Таким чином, можна стверджувати, виходячи з аналізу літератури за власно 

визначеними і детально розглянутими нами аспектами, що спортивна преса широко 

досліджується в багатьох країнах з різних ракурсів. Найбільш потужні національні 

школи дослідження спортивної журналістики створено в Росії, у якій робиться 

акцентуація на діахронічному та синхронічному аспектах, та в США, де наголос 

робиться на практичному аспекті, у якому детально простежується специфіка 

спортивної преси та особливості роботи спортивного журналіста. 

Українська школа спортивних медіастудій на сьогодні розвинена доволі слабко і 

репрезентована насамперед у діахронічному аспекті (в працях Б. Семибратського 

[154], С. Костя [79], В. Ковпака [66]), предметному (тематичному) аспекті (в працях 

М. Житарюка [57], М. Дерепи [45], Т. Кропівницької [81]). Лінгвістичний аспект 

досліджується найбільш частотно, що дозволяє говорити про сформовану наукову 

школу, представлену працями К. Трофімчук [181], О. Боровської [13], В. Ковпака 

[66], І. Янківа [207], М. Паночко [131], В. Осінчука [127], П. Мельника [100] тощо). 

Інші аспекти спортивного журналістикознавства України репрезентують невеликі 

студії в наукових збірниках. Подальше дослідження спортивної журналістики 

залишається актуальним завданням нашої науки. 
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1. 2. Методологічна основа дослідження 

Важливим підґрунтям для формування методологічної бази дисертаційного 

дослідження стали праці О. Акопова «Методика типологического исследования 

периодических изданий (на примере специальных журналов)» [1], Є. Прохорова 

«Исследуя журналистику» [145], Б. Єсіна «О методике историко-журналистских 

исследований» [52], «Русская газета и газетное дело в России. Задачи и теоретико-

методологические принципы изучения» [53], а також праці «Методика изучения 

периодической печати» (за ред. Б. Єсіна) [103], «Методика типологического анализа 

периодической печати» (за ред. О. Воронової, Л. Реснянскої, І. Руденко) [104], 

«Методологические проблемы изучения средств массовой коммуникации» (за ред. 

В. Михалковича) [105], Є. Корнилова «Проблемы применения системного подхода к 

изучению журналистики» [70], В. Різуна та Т. Скотникової «Методи наукових 

досліджень у журналістикознавстві» [146]. Певну роль при виборі методологічної 

бази зіграли праці І. Михайлина «Журналістська освіта і наука» [107] та «Історія 

української журналістики» [108], М. Нечиталюка «Методологічні проблеми 

історико-журналістських досліджень» [115], М. Романюка «Здобутки й прорахунки 

дослідників української преси» [147] та «Українська історико-журналістська наука 

на порозі ХХІ століття» [149], а також дослідження істориків спортивної 

журналістики Росії К. Алексєєва [2], В. Баранова [5], Є. Слюсаренка [159]. 

Методологічну основу дисертації викладемо далі. 

Одним з найперших методів, яким ми послуговувалися в роботі, є метод добору 

й систематизації матеріалу, який виокремила В. Галич у монографії «Олесь Гончар 

— журналіст, публіцист, редактор» [36]. Цей метод був для нас найбільш істотним 

насамперед тому, що хронологічно наше дослідження охоплює практично півтора 

століття. Тому надзвичайно важливим було дібрати матеріал (відшукати близько 

400 спортивних часописів, що правлять за джерела для аналізу, а також 

проаналізувати близько 300 наукових праць), відповідним чином систематизувати 

матеріал, зробити селекцію та проаналізувати найважливіші віхи в історії 

спортивної преси України. Цей метод особливо прислужився нам при створенні 
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бібліографічного покажчика часописів та словника спортивних журналістів України 

1880-х – 2010-х рр. 

Широко використані в дослідженні описові методи як найбільш ефективні для 

синхронного аналізу. За словами В. Різуна та Т. Скотникової, описовий 

(ідеографічний) підхід передбачає вивчення об’єкта дослідження шляхом опису 

доступних для спостереження його рис і характеристик; описові методи спрямовані 

на одержання інформації, яка дає доволі повний опис усіх його важливих кількісних 

і якісних характеристик [146]. Описові методи ми використали при розгляді в 

окремих періодах розвитку спортивної преси певного регіону. Серед описових 

методів ми використовуємо такі, як біографічний метод, метод історизму, 

культурно-історичний метод, ретроспективний метод, компаративний метод, метод 

класифікації, метод типологічної характеристики, системно-функціональний 

принцип. Далі розглянемо використання цих методів докладніше. 

Біографічний метод використовується для того, щоб більш повно висвітлити 

характерні риси функціонування часописів, адже саме через аналіз світогляду та 

творчої індивідуальності журналіста розкривається його професійна діяльність. Для 

розуміння умов і обставин виходу часопису, причин його популярності, динаміки 

розвитку ми репрезентуємо відомості з життя редакторів, видавців, авторів 

часопису, співвідносячи ці відомості з часом і суспільними обставинами, 

намагаємося показати історію становлення особистості автора чи редактора, його 

професійного зростання. Особливо яскраво цей метод реалізується нами у 

словникові найвидатніших журналістів спортивної преси України. 

Метод історизму разом з прийом хронологізації (що включає відносну та 

загальну хронологію) передбачає дотримання послідовності в розгляді 

журналістських явищ, а також еволюційний підхід до них, тобто висвітлення того, 

чим це явище було, як розвивалося й чим стало в результаті розвитку, за яких 

обставин і з яких причин припинило своє існування. Метод історизму дозволяє 

репрезентувати великий масив спортивної періодики України в хронологічній 

послідовності, в динаміці й часопросторі. 
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Відносна хронологія сприяє встановленню часових меж діяльності окремих 

часописів, а загальна дає змогу виокремити періоди історичного розвитку 

спортивної преси від 1880-х рр. до сучасності. Метод історизму застосовується при 

періодизації спортивної преси України та при аналізі системи періодичних видань 

кожного регіону. 

Праці про спортивну пресу в радянський час відзначалися надмірною 

ідеологічною й політичною заангажованістю, тому «інтер’єр» досліджуваної епохи 

не окреслювався об’єктивно. Ситуація в наукових студіях змінилася із здобуттям 

Україною незалежності. А відтак важливе місце посів культурно-історичний 

метод, який є одним з провідних у нашому дослідженні. Він передбачає розгляд 

журналістських явищ крізь призму політичних, економічних та соціокультурних 

умов кожної епохи, актуалізує запитання: як загальні закони розвитку журналістики 

проявилися в конкретній історичній ситуації. Є. Прохоров виокремив два підходи до 

висвітлення історичних ситуацій: ідеографічний, що полягає в реалістичному 

інформуванні про явища минулого, та концептуалістичний, заснований на вживанні 

необхідних і достатніх засобів, які може використати дослідник з арсеналу своєї 

наукової парадигми [145]. Обидва ці підходи активно реалізуються в нашій праці. 

Як свідчить Б. Єсін, завдання дослідження видання диктує постійне 

співвіднесення конкретного матеріалу журналістики з контекстом епохи, методика 

дослідження журналістики вимагає хоча б мінімуму історичних знань для 

постановки матеріалу, що вивчається, в історичний ряд [52]. Це твердження 

актуалізує використання даного методу у нашому дослідженні. 

Ретроспективний метод сприяє відтворенню раніше не дослідженого матеріалу 

дорадянської, радянської епохи та періоду незалежності. Прийом історичної 

реконструкції допомагає цілісному розглядові пресової діяльності минулого й 

об’єднує внутрішню реконструкцію, яка діє в межах змістової структури твору й 

полягає в зіставленні загальних особливостей одного й того ж самого явища, та 

зовнішню, що застосовується для встановлення споріднених журналістських явищ 

на певному етапі суспільного розвитку [145]. На основі ґрунтовного аналізу системи 
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публікацій, виявлення типологічних, жанрово-тематичних та інших ознак, 

дослідження соціокультурного тла епохи, автури часописів, умов їх функціонування 

ми сформулювали поняття про особливості спортивної преси України. 

Порівняльний (компаративний) метод надає можливість простежити загальне й 

особливе в історичних явищах, а також причини цих подібностей і розходжень, 

виявити й зіставити рівні розвитку досліджуваного об’єкта, зміни, що відбулися, 

визначити тенденції розвитку. Цей метод дав змогу простежити динаміку розвитку 

спортивної преси в різні епохи, виявити характерні особливості кожного періоду 

спортивної періодики та порівняти їх між собою, простежити особливості різних 

видів та типів спортивної періодики, порівняти розвиток спортивних мас-медіа в 

різних регіонах України в різні часи. 

Метод класифікації потрібний, щоб з’ясувати зв’язки й закономірності розвитку 

досліджуваних об’єктів. Конкретною формою класифікації є групування, що дає 

змогу поділити цілісну сукупність об’єктів чи даних на однорідні групи [146]. 

Метод класифікації дозволив систематизувати спортивні видання 1880–2010-х рр. за 

певними типами й групами (за структурою: спеціалізована преса, спортивна «преса 

в пресі», спортивна піарналістика; за тематичним сегментом: видання з футболу, з 

шахів, з бойових мистецтв тощо; за приналежністю до різних органів чи спортивних 

товариств тощо), окреслити причинно-наслідкові зв’язки розвитку типів та груп 

спортивної преси. Разом з методом типологічного аналізу цей метод 

використовувався нами при розробці таксонімізації спортивної преси України в 

різні періоди (де ми групуємо видання за адміністративно-територіальною ознакою, 

мовною ознакою, типом видання, тематичним сегментом, тиражністю, 

періодичністю). 

Метод типологічної характеристики передбачає врахування багатьох 

компонентів: функціональне призначення, цілі та завдання часопису, видавця, 

автуру, читацьку аудиторію, періодичність, традиції, обсяг, тираж, особливості 

оформлення, внутрішню структуру і жанровий склад, стиль та мову часопису, 
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рекламу. Ми використовуємо цей метод при характеристиці найважливіших 

часописів кожного виокремленого нами періоду. 

Системно-функціональний принцип ґрунтується на застосуванні 

територіального (географічного) методу й дає змогу репрезентувати об’єкт 

дослідження за регіональним принципом (простежити розвиток преси в регіонах); 

історико-хронологічного методу, що передбачає розгляд типологічних груп 

спортивної періодики за часовими показниками; порівняльно-описового, який 

дозволяє виявити основні типоформувальні чинники й ознаки типологічного поділу 

періодики окресленого часу. Системно-функціональний принцип дав нам змогу 

репрезентувати спортивну пресу 1880–2010-х рр. як систему з її складниками. 

Активно використано й методи аналізу документів. Як свідчить В. Різун, у 

журналістикознавстві документи є головним джерелом інформації, яку доповнюють 

дані опитувань, спостережень чи експериментів; матеріали ЗМК являють собою 

особливу групу документів [146]. У нашому дослідженні найчастіше застосовується 

такий підвид цього методу як метод інтерпретації. Під час визначення його 

змістової основи вчені виокремлюють основні шляхи висловлення суджень: 

констатацію, роз’яснення та обґрунтування (аргументації). Перший з них ми 

використали під час установлення найважливіших фактів минулого, які не 

потребували додаткових пояснень і обґрунтувань і випливали з аналізу архівних 

документів, історичних свідчень минулого тощо. Прийоми роз’яснення й 

обґрунтування полягали в аналізі журналістських текстів (визначення їх ідейного 

навантаження, контексту, підтексту, системи символів, проблемно-тематичних 

аспектів, жанрової приналежності текстів та їх стилістики).  

Використано в нашому дослідженні й контент-аналіз як метод збирання про 

явище чи процес кількісних даних, які містяться в документах. Його предметом 

виступають як проблеми соціальної дійсності, які висловлюються чи, навпаки, 

приховуються в документах, так і внутрішні закономірності самого об’єкта 

дослідження. Основним прийомом цього методу є виділення одиниць наукового 

спостереження [146]. У нашому випадку такими документами для аналізу є 
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журналістські тексти зі спортивних часописів, у яких можна виокремити мінімальні 

складові аналізу: шпальту, рубрику, формат, заголовок, факт, жанр, тему, персонаж, 

автора, мову, географію поширення, періодичність тощо. За допомогою 

статистичних прийомів цього методу нам удалося визначити частотність 

використання в газеті тих чи інших жанрів та висвітлення тих чи інших тем та видів 

спорту. 

Важливе місце в соціальних комунікаціях належить методові опитування 

(анкетування). Як наголошують В. Різун та Т. Скотникова, при анкетуванні 

респондентів опитують за єдиною схемою. Кількість опитаних та їх склад 

(соціальний, віковий, професійний тощо) визначаються завданнями дослідження. 

Дані таких опитувань систематизують, статистично обробляють і поширюють на 

досліджувану цільову аудиторію. Тому такі опитування належать до кількісних 

методів дослідження [146]. 

У нашій роботі з метою більш детального аналізу еволюції спортивної преси, її 

впливу на соціум, визначення ролі спорту у житті суспільства ми розробили анкету, 

структура якої складається з відкритих питань. Респондентами нашого анкетування 

було студенти 1-го, 2-го та 3-го курсів спеціальностей «Журналістика» та «Фізичне 

виховання і спорт» Українського гуманітарного інституту. Результати нашого 

анкетування були використані при створенні словника найвидатніших спортивних 

журналістів України та при виробленні шляхів оптимізації спортивної преси. 

Загалом же слід відзначити, що історія журналістикознавства визнає необхідність 

розвитку нових підходів до дослідження галузевої преси (періодики за тематичним 

сегментом), на основі яких мають здійснюватися її відтворення, систематизація й 

повний науково-бібліографічний опис та аналіз. 
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1. 3. Періодизація історії спортивної преси України як методологічна 

проблема 

Для того, щоб краще зрозуміти сутність та побачити динаміку розвитку явища 

завжди необхідно мати уявлення про ті етапи, які це явище пройшло в своїй історії, 

тобто про його періодизацію. У підручнику «Історія української журналістики» 

І. Михайлин наголосив: «однією з найважливіших проблем нашої дисципліни є 

періодизація історії української журналістики» [108]. Цей методологічний імператив 

актуальний щодо кожного тематичного напрямку історії української преси. 

Тимчасом досі проблема періодизації спортивної преси в Україні в науці не 

ставилася, що актуалізує вирішення цього завдання. У цілому періодизація 

спортивної преси вписується в загальні етапи історії української журналістики, але 

разом з тим має свої характерні особливості. На наш погляд, у розвитку спортивної 

преси України можна виокремити вісім періодів. 

Перший період (1890-ті рр.–1916 р.) –– зародження й формування української 

спортивної періодики наприкінці ХІХ ст. та на початку 1910-х років, що охоплює 

Галичину та Східну Україну. У цьому періоді на теренах України зароджується та 

функціонує 50 спортивних видань: 8 — у Галичині та 42 — в Східній Україні. 

Спортивна преса виникає одночасно у Львові, Одесі та Києві і весь період 

репрезентована лише в чотирьох містах: у Львові, а також в Одесі, Києві та Харкові. 

Спортивна періодика цього часу функціонує одночасно польською та українською 

на західноукраїнських та російською мовами на східноукраїнських землях. 

Спортивні часописи цього періоду виходять нетривалий час –– від двох до трьох 

років, як-от: «Газета Спортова» (1900–1901, Львів), «Спортивная жизнь» (1910–

1911, Одеса). Причини нетривалості виходу видань: 1) Україна перебувала під 

владою двох імперій, що ускладнювало випуск спортивних видань; 2) газети мали 

невелику читацьку аудиторію, оскільки тоді ще мало хто усвідомлював значення 

спорту в житті людства; 3) відсталість, провінційність тодішньої української 

медіасфери. Найбільш тривалими виданнями цього періоду були «Записки горного 

Крымского клуба» (1891–1915, Одеса), «Вестник голубиного спорта» (1893–1904, 
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Київ), «Русский спорт» (1906–1916, Харків), «Бега и скачки» (1907–1915, Одеса), 

«Сокільські вісті» (1907–1917, Львів). 

Період характеризується тим, що українська спортивна преса виникла і 

сформувалася як універсальна та вузькоспеціалізована, на відміну від російської, що 

формувалася насамперед як спеціалізована. Приклади універсальної спортивної 

преси в Україні — це такі видання, як «Спорт» (1897–1899, Київ), «Газета 

Спортова» (1900–1901, Львів), «Спорт» (1901, Одеса), «Русский спорт» (1906-1916, 

Харків) тощо. У спортивних часописах підросійської України переважно 

висвітлювалися кінний спорт, автомобілізм, повітроплавання, велосипедний спорт, 

водний спорт, легка атлетика, шахи, фехтування та авіація. Основні тематичні 

пласти львівських спортивних часописів: копаний м’яч (футбол), бокс, боротьба, 

руханка (гімнастика), наколесництво (велоспорт), лещетарство (лижний спорт), 

автомобілізм, альпінізм. 

Основні тематичні групи вузькоспеціалізованої спортивної преси: 1) видання з 

кінного спорту; їх було дванадцять
1
; приклади: «Рысак» (1906–1907, Одеса), 

«Спортмен» (1909, Київ), «Киевский конский спорт» (1912–1916, Київ); 2) видання з 

автомобілізму; загальним числом пʼять: як-от: «Отчёт Южно-русского 

автомобильного клуба» (1911–1914, Харків), «Автомобильная жизнь и авиация» 

(1913–1914, Київ), «Южный автомобилист» (1914, Одеса); 3) видання з 

повітроплавання; пʼять видань, наприклад: «Спорт и наука» (1908–1910, Одеса), 

«Вестник воздухоплавания и спорта» (1910, Київ), «Тяжелее воздуха» (1911–1913, 

Харків); 4) видання з гімнастики числом чотири: «Przewodnik gimnastyczny» 

(«Пшеводнік гімнастични») (1881–1907, Львів), «Сокільські Вісти» (1907–1917, 

Львів), 5) видання з шахів — два: «Шашки» (1897–1901 рр., Київ), «Шахматы» 

(1911, Одеса); 6) видання з водного спорту — два: «Яхта» (1906, Одеса), «Яхтсмен» 

(1909, Одеса); 7) часопис з альпінізму — один: «Записки горного Крымского клуба» 

(1891–1915, Одеса); 8) видання з велоспорту — одне: («Коло», 1895-1899, Львів); 

                                                           
1
 Повний перелік видань української спортивної преси міститься в бібліографічному покажчику, який розміщуємо в 

додатках до дисертації. У цьому ж розділі подаємо тільки найбільш характерні приклади. 
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9) видання з голубиного спорту — одне: «Вестник голубиного спорта» (1893–1904, 

Київ)); 10) видання з боротьби — одне: «Южный богатырь» (1910-і, Одеса).  

Як бачимо, серед спортивних часописів переважали видання з кінного спорту, 

автомобілізму та повітроплавання. Натомість в Україні не було жодного 

мисливського видання, хоча мисливство в ті часи було поширеним видом спорту, 

скромно репрезентований циклізм, хоча саме на цей час припав велосипедний бум. 

Варто акцентувати і на відсутності футбольних видань, адже якраз у цей період 

футбол набував популярності. 

За кількісними показниками перше місце посідала Одеса, де виходило 22 

спортивних видання; на другому місці був Київ з 16 спортивними часописами, на 

третьому та четвертому місцях — Львів (8) та Харків (4). Бурхливий розвиток 

спортивної преси в Одесі був зумовлений тим, що тут проходили чемпіонати з 

різних видів спорту, а також проводилася третя Всеукраїнська олімпіада. Однією з 

особливостей цього періоду стало народження спортивно-мистецької преси, що 

функціонувала в кожному регіоні Східної України (загалом близько 10 видань), 

зокрема вирізнялися два спортивно-театральні часописи Києва: «Искусство и спорт» 

(1907) та «Спортивно-театральное обозрение» (1913); симбіоз спорту і мистецтва 

був зумовлений їх загальними функціями: гедоністичною, функцією релаксації та 

загальним культурологічним контентом, розумінням спорту як високого мистецтва. 

Цей період став гарним початком в історії української журналістики, оскільки 

київський часопис «Вестник голубиного спорта» був нагороджений дипломом на 

Всесвітній Міжнародній виставці періодичних видань у Брюсселі (1893), що стало 

фактом визнання української спортивної періодики в світі. 

Другий період (1917–1921) — спортивна преса в підросійській Україні під час 

громадянської війни характеризується виникненням видань, які виходили 

нетривалий час, як-то: «Жизнь Крымско-Кавказского Клуба» (1917, Одеса), 

«Спортсмен и бега» (1917, Київ), «Екатеринославский спорт» (1918, Катеринослав), 

«Спорт и тоталізатор» (1918, Харків), ін. Майже всі видання цього періоду 

репрезентували кінний спорт. На відміну від суспільно-політичної преси, для якої 
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1917 р., за словами В. Владимирова, став «медовим роком» [25], українська 

спортивна преса в цей період перебувала в стагнації і виходила спорадично. 

Третій період (1922–1939) — золотий період української спортивної преси, що 

настає з початком українізації в УРСР (але й після її припинення в 1933 р. розвиток 

спортивної преси України ще певний час тривав за інерцією) та розвитком 

національної свідомості в Галичині, що посприяло вибуху журналістики в регіоні. 

Період характерний тим, що більшість видань виходили українською мовою. У цей 

період ми включаємо часописи 1920–1930-х рр., що функціонували в Галичині, 

Буковині, Закарпатті та УРСР. Загалом у цьому періоді з’явилося 106 видань, з них 

41 — в Галичині, по 1 — в Закарпатті та Буковині та 63 — в УРСР. 

Перший піддперіод — спортивні видання УРСР. 

1922 рік став медовим роком спортивної преси радянської України. У цей час 

виникають видання, що протягом багатьох років формували систему спортивної 

періодики України, народжуються гіганти української спортивної преси. Це був час 

стрімкого розквіту спортивної журналістики в різних регіонах України. 

У цьому періоді в радянській Україні активно формується регіональна та міська 

преса. Спортивна періодика існувала практично в кожному адміністративно-

територіальному центрі тодішньої України, зокрема 17 видань — у Харкові; 10 — у 

Києві; 6 — в Одесі; 4 –– у Дніпропетровську (Катеринославі); 3 –– у Кривому Розі; 

по 2 — в Полтаві, Херсоні, Луганську; по одному — у Чернігові, Житомирі, 

Сталіно, Красноармійську, Кіровограді, Запоріжжі, Сімферополі, Первомайську, 

Білопіллі. Основні тематичні домінанти спортивної преси УРСР: легка та важка 

атлетика, велоспорт, мотоспорт, стрілецький спорт, гімнастика, баскетбол, гандбол, 

волейбол, хокей, лижний та ковзанярський спорт, водний спорт (плавання), футбол, 

шахи, теніс, а також суто радянські види спорту: метання гранат, плавання з 

гранатами, фехтування на штиках. Провідними рубриками чи концептуальними 

топосами часописів були: «Наукові статті», «Червона армія і спорт», «Всевобуч і 

допризовна підготовка молоді», «Поштова скринька», «Офіційний відділ», «По 

СРСР», «Робітничий спорт на Заході (чи за кордоном)», «Буржуазний спорт на 
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Заході (чи за кордоном)», «Дитячий рух», «Спорт і здоров’я», «Хроніка», «До 

турніру заводів-гігантів», «Сельспартакіада». 

Спортивні видання цього періоду в УРСР поділялися за тематикою на п’ять груп: 

універсальні, вузькоспеціалізовані, виробничо-фізкультурні, мистецько-спортивні, 

часописи «ГПО»; за офіційною приналежністю: офіційні видання рад фізичних 

культур різного рівня (всеукраїнських, обласних (губернських), міських, районних); 

видання спортивних товариств «Динамо», «Локомотив», товариства заохочення 

конярства тощо; видання підприємств (шахт, заводів, фабрик тощо); одноденні 

видання частин Червоної армії. 

За тематичним спрямуванням можна виокремити такі групи спортивних ЗМІ: 

1) виданння з кінного спорту ; їх чотири: «Бега и скачки» (1923–1924, Одеса), «Бега 

и скачки» (1924–1925, Харків), «Перегони та верхогони» (1932–1933, Київ); 

2) видання з шахів — два: «Шахіст» (1936–1939, Київ); 3) видання з 

автомотобілізму; одне: «Авто та шляхи» (1928–1932, Харків); 4) видання з 

повітроплавання; одне: «Воздушный флот» (1920-і рр., Харків); 5) видання з 

мисливства; одне: «Радянський мисливець та рибалка» (1927–1930, Харків); 

6) видання з фізичної культури; 19 видань, наприклад: «Наука-техника-

физкультура» (1926–1928, Дніпропетровськ), «Фізична культура» (1930–1932, Київ),  

«Фізкультурна Україна» (1930, Харків), «За фізичну культуру» (1931, Кіровоград), 

«Фізкультурник-ударник» (1931–1932, Одеса), ін. 7) універсальні часописи; 19 

видань, як-от: «Фізкультура і спорт» (1922–1999, Київ), «Красный спорт» (1922–

1923, Київ), «Вестник физической культуры» (1922–1929, Харків), «Спорт» (1926, 

Одеса), «Спортивна газета» (1934-1939, 1949-2008, Київ) та ін. 8) виробничо-

фізкультурна преса; 10 видань, наприклад: «Фізкультурник Кільчинської МТС» 

(1930-і рр., Дніпропетровська обл.), «Фізкультура — соцбудівництву» (1930-і рр., 

Красноармійськ), «Наш спорт» (1929, Луганськ), «Харківський Паровозник» (1925-

1933, Харків); 9) преса ГПО; 6 видань, наприклад: «ГПО: Готовий до праці та 

оборони» (1931–1934, Київ), «Будем готовы к труду и обороне» (1933, Харків); 
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10) спортивно-мистецькі видання — одне: «Искусство и физкультура» (1925–

1926, Катеринослав). 

«Золотий період» характеризується тим, що часописи виходять українською 

мовою, спортивна преса стає регіональною, спостерігається просторова локалізація 

публікацій (наголос на місцеві події), зміщення акцентів від спортивної тематики до 

фізкультурно-спортивної. У цей період народжуються гіганти української 

спортивної преси, які будуть існувати понад 70 років (журнал «Старт» та 

«Спортивна газета»). 

Другий підперіод — спортивні часописи Галичини. 

Період 1920–30-х рр. — це золотий період в історії західноукраїнської спортивної 

преси, незважаючи на те, що Галичина в складі Польщі перебувала у важких умовах. 

Більшість спортивних часописів Західної України (36 видань з 41) функціонували 

у Львові (виняток становлять станіславські (івано-франківські) видання «Соколи, 

соколи!», «Український Пласт», коломийські «Січовий голос», «Плай» та пресодрук 

«Змаг», заснований у Перемишлі, але потім переведений до Львова), що дозволяє 

говорити про централізацію спортивних медіа регіону. Уся галицька спортивна 

преса цього періоду виходила українською мовою; виняток становить лише два 

польськомовні часописи «Szachista» («Шахіст», 1933–1935, 1938–1939) та 

«Пшеводнік Гімнастични Сокіл» (1918, 1926–1928, 1931). 

Спортивна преса Галичини репрезентує такі тематичні напрями: 1) видання з 

гімнастики; числом 24, як-от: «Молоде життя» (1921-1930, Львів), «Руханково-

Спортовий Вісник» (1922–1923, Львів),  «Вісті з Лугу» (1926-1939, 1942-1944, 

Львів),  «Сокільські Вісти» (1928-1929, 1931-1939, Львів), ін. 2) видання з фізичної 

фізкультури; одне: «Фізичне виховання» (1939, Львів); 3) спортивно-мистецькі 

видання; одне: «Радіо-Фото-Кіно-Спорт» (1931, Львів); 4) видання з мисливства; 

одне: «Ловецтво» (1937–1939, Львів); 5) часописи з шахів; один: «Szachista» (1933–

1935 1938–1939, Львів). Разом з тим в системі галицької спортивної преси 

функціонували видання за аудиторною ознакою: для жінок — «Жінка і Спорт», для 

молоді — «Спорт і Молодь». 
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У системі спортивної преси Галичини 1920–1930-х рр. можна виокремити  

декілька груп видань: 1) самостійні часописи, наприклад: «Український Пласт» 

(1923–1926), «Готові» (1934–1935), «Змаг» (1937–1939), «Вісти з Лугу» (1926—1939, 

1942—1944); 2) одноденки, як-от: «Байдужі гинуть» (1923), «Радіо-Фото-Кіно-

Спорт» (1931), «На старт!» (1932); 3) видання-додатки; наприклад, ті, що виходили 

в складі газети «Новий час»: «Руханка і Спорт» (1926), «Спорт і Руханка» (1928), 

«Спорт» (1929–1931), «Руханка й Спорт» (1934), «Ловецтво» (1937–1939). Останню 

групу можна вважати феноменом спортивної преси Галичини — восьма частина 

спортивних часописів регіону виходили як додатки до «Нового Часу». 

Більшість західноукраїнських спортивних часописів можна віднести до сегменту 

спортивної піарналістики, оскільки вони представляли інтереси певних організацій 

— Українського Спортового Союзу, «Сокола-Батька», «Пласту» та «Лугу» (9 видань 

виходили під патронатом Українського Спортового Союзу, 6 часописів 

представляли інтереси «Сокола-Батька», 12 видань презентували спортивне 

товариство «Пласт», 2 часописи презентували товариство «Луг», 1 видання 

виходило під егідою товариства «Січ»). Спортивна преса Галичини висвітлювала 

такі види спорту: боротьба навкулачки (бокс), відбиванка (волейбол), гаківка 

(хокей), колесарство (велоспорт), копаний м’яч (футбол), кошівка (баскетбол), 

літунство моторове (авіаційний спорт), лещетарство (лижний спорт), ловецтво 

(мисливство), пливацтво (плавання), руханка (гімнастика), ситківка (теніс), 

совгарство (ковзанярський спорт), шерм (фехтування) тощо. Усі часописи Галичини 

являли собою нетривалі інформаційні проекти (виняток — часопис «Сокільські 

Вісти», що виходив 9 років, та «Вісти з Лугу» з 15-річною історією). 

Четвертий період (1940–1956) — це час стагнації української спортивної преси. 

У 1940 р. одночасно закриваються журнал «Фізкультура і спорт» та «Спортивна 

газета», а на початку 1941 року — часопис «Спорт». Після цього 9 років українська 

спортивна преса була відсутня в національному інформаційному просторі. Лише 

19 жовтня 1949 р. відновлюється видання «Спортивної газети» під назвою 

«Радянський спорт», що залишається єдиним спортивним часописом четвертого 
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періоду. Стагнація спортивної преси в цей час була зумовлена як зовнішніми 

причинами (зокрема війною та повоєнною руїною, адже спорт потребував грошей, а 

всі гроші йшли на відбудову; хоча в 1922 р. за аналогічних умов спостерігалася 

протилежна тенденція), так й насамперед внутрішніми, тобто зміною векторів 

внутрішньої політики, оскільки за статистичними даними, що наводить у своїй праці 

Б. Кравців [80], в цей час виходить достатня кількість як загальнополітичних, так і 

галузевих газет і журналів. Спортивна ж періодика за репрезентативністю в 

національному інформаційному просторі поступалася усім тематичним сегментам і 

мала ідентичні показники лише із забороненими в СРСР релігійними часописами. 

П’ятий період (1957–1968) — час ренесансу спортивної преси України; 

ознаменований відновленням журналу «Фізкультура і спорт» в 1957 році, що з 

1965 р. перейменований на «Старт». Приводом для відновлення журналу послужили 

великі спортивні змагання — ІV Всесоюзна Спартакіада товариства «Динамо» 

(1955), І Спартакіада народів СРСР (1956) та ІІ Кубок країни для виробничих 

колективів (1957), які активно висвітлювалися в перших числах часопису. 

У цей час відбувається розбудова системи української журналістики. Як свідчить 

Б. Кравців [80], у 1961 р. виходило 376 журналів та 1152 газети, і ці показники 

значно перевершували розвиток журналістики в сталінську добу. Відроджується в 

цей період і спортивна преса, чому сприяли постанови щодо розвитку спорту, видані 

радянською владою, зокрема постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР «Про міри 

з подальшого розвитку фізичної культури й спорту» (1966), а також заснування 

в 1960 р. Федерації спортивної преси і радіо СРСР та її структурного органу – 

Федерації спортивної преси УРСР. 

У цей період з’являються такі спортивні видання: «Фізкультура і спорт в школі» 

(1958, Хмельницький), «Фізичне виховання в школі» (1960, Київ), «Вопросы 

физиологии спорта» (1960, Київ), «Теорія і практика фізичного виховання та 

спорту» (1968, Київ), останнє з яких ознаменувало закінчення періоду ренесансу 

спортивної преси і початок її застою. У виданнях найбільш активно висвітлювалися 

такі види спорту, як легка атлетика, бокс, важка атлетика, плавання, велосипедний 



44 

 

спорт, футбол, баскетбол, лижний спорт, шахи, теніс, гандбол, волейбол, бадмінтон. 

Провідні рубрики: «Передові та публіцистичні статті», «Життя колективів 

фізкультури», «Техніка, методика, проблеми розвитку спорту», «Роздуми і 

прогнози», «Люди нашого спорту», «Герої олімпіади», «Фізкультура і здоров’я», 

«На теми виховання», «Спорт і естетика», «З історії спорту», «З історії вітчизняного 

спорту», «Спорт за рубежем», «Фізкультурна робота на селі», «Фізичне виховання 

юнацтва», «Наука і спорт», «Практичні поради», «Змагання і рекорди», «Нариси, 

оповідання, вірші», «Кореспонденції і зарисовки», «Фейлетони і гуморески». 

Особливість періоду: народження науково-методичної та науково-теоретичної 

спортивної журналістики, що існує одночасно із спортивною масовою пресою; 

широка репрезентація спортивної публіцистики на шпальтах спортивних часописів 

(зокрема таких жанрів, як життєві історії, замальовки, етюди, подорожні і портретні 

нариси, гуморески, фейлетони, вірші, байки, уривки з повістей та романів, 

оповідання,  щоденники). 

Шостий період (1969–1990) — стагнація спортивної преси України в періоди 

«застою» та «перебудови». У цей час виходять лише видання, створені в інші 

періоди («Старт», «Спортивна газета», «Теорія і практика фізичного виховання та 

спорту»). Ситуація дещо змінюється під час перебудови, коли в українському 

інформаційному просторі з’являються репрезентанти спортивної піарналістики, 

видання футбольних клубів, зокрема «Киевское «Динамо» весной-88» (1988, Київ, 

журнал ФК «Динамо»), «Одиннадцать» (1988–1991, Дніпропетровськ, газета ФК 

«Дніпро»), «Гол» (1990, Донецьк, газета ФК «Шахтар»). Особливість періоду: 

зростання тиражів спортивної преси, виникнення спортивної піарналістики, поява 

перших футбольних видань в історії української спортивної преси. 

Сьомий період (1991–1998) — зародження й формування спортивної періодики 

незалежної України — ознаменований появою на медіа-ринку в 1991 р. першої 

футбольної газети «Український футбол» та першої щоденної транснаціональної 

спортивної газети «Спорт-Экспресс» (вже в середині 90-х визнана однією з 

найкращих та найкрупніших газет у Європі; з 2000-х рр. виходить під назвою 
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«Спорт-Экспресс в Украине»). Формуванню української преси сприяла низка 

законів у галузі журналістики та спорту, як-от: «Про інформацію» (02.10. 1992), 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (16.11. 1992), «Про 

фізичну культуру і спорт» (24.12. 1993) тощо. 

За тематичним спрямуванням видання цього періоду можна поділити на декілька 

груп: 1) футбольні видання; їх 33: а) всеукраїнські, наприклад: «Український 

футбол» (1991— н. ч., Київ), «Матч» (1991–1992, Донецьк), «Копаний м’яч» (1991–

2000-і рр., Івано-Франківськ), «Галицький футбол» (1992–2000-і рр, Дрогобич), 

«Футбол» (1996 – н. ч., Київ); б) видання футбольних клубів: «Карпати» (1990–1997, 

2001–2013, Львів), «Футбольна Вінниччина» (газета ФК «Інтеграл»; 1991–1997, 

Вінниця), «Атака» (газета ФК «Динамо», 1990-і рр.); в) видання футбольних фанатів 

(фанзіни), наприклад: «Странник» (1992–2002, видання фанатів ФК «Металург», 

Запоріжжя), «Volontaire» (1996–2002, видання фанатів ФК «Ворскла», Полтава), 

«Fanдвиж» (1998 – н. ч., видання фанатів ФК «Металіст», Харків), «Легіон» (1998, 

видання фанатів ФК «Динамо», Київ); г) видання з колекціонування футбольних 

атрибутів, історії клубів, як-от: «Бюллетень футболофила» (1991–1993, Київ), 

«Футболофил» (1993–1998, Київ), «Футболофил Украины» (1993–1994, Кривий Ріг), 

«Футболофил Подолья» (1994, Вінниця); 2) видання з боксу та бойових мистецтв; 

два: «Світ єдиноборств» (1996–н. ч., Київ), «Чемпион» (1996–2000-і рр., Київ); 

3) видання з автомотобілізму; одне: «Автоспорт» («Світ авто», 1996–2000, Львів); 

4) спортивна преса з дельтапланетарного спорту; одне: «Небо для всіх» (1990-і 

рр., Київ); 5) видання з легкої атлетики; два: «Легка атлетика» (1990-і рр., Київ), 

«Олимп» (1990-і рр., Луганськ); 6) часописи з важкої атлетики; один: 

«Українська важка атлетика» (1996–2000-і р.); 7) універсальні спортивні видання; 

їх 20, наприклад: «Спорт-Экспресс» (1991–н. ч., Москва, з 2000-х р. – «Спорт-

Экспресс в Украине» – Київ), «Козацька Хортиця» (1994–2000-і, Запоріжжя), 

«Овертайм» (1990-і–2009, Харків), «Команда» (1995–н. ч., Київ), «Олімпійська 

арена» (1995–н. ч., Київ), ін. 8) науково-теоретичні та науково-методичні 

спортивні журнали; їх шість, наприклад: «Наука в олимпийском спорте» (1994–
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н. ч., Київ), «Фізичне виховання в сучасній школі» (1995–н. ч., Київ), 

«Слобожанський науково-спортивний вісник»  (1997–н. ч., Харків). 

Загалом у цей період створено 66 спортивних видань. Одночасно з новими 

спортивними ЗМІ продовжують функціонувати видання третього періоду, що 

виникли в 30-х роках ХХ ст. в УРСР: «Старт» («Фізкультура і спорт», 1922–1999 

Київ) та «Спортивна газета» (1934–2008). Як наголосив Є. Слюсаренко, у видань з 

радянського часу порівняно з новачками був першопочатковий капітал, адже вони 

успадкували виробничу структуру, матеріально-технічну базу, звʼязок зі 

спортивними інститутами, сформовану аудиторію та журналістські кадри, зберегли 

інвесторів, змістили змістовну структуру та покращили поліграфічне оформлення 

[159], що дозволило їм зберегти свої позиції на медіа-ринку вже незалежної 

України. 

Особливість цього періоду: експансія футбольних видань різного характеру та 

універсальної спортивної преси, початок гіпертрофії футбольної тематики в 

універсальній спортивній пресі України, народження видань з боксу та бойових 

мистецтв, поява видань з легкої та важкої атлетики, виникнення фанзінів, 

формування системи науково-теоретичної та науково-методичної журналістики. 

Спортивні видання цього часу мають переважно невисоку періодичність та низькі 

тиражі, виходять нетривалий час, водночас формуються гіганти спортивної преси 

незалежної України («Команда», «Футбол», «Спорт-Экспресс в Украине»); виникає 

концерн Український медіахолдінг, до структури якого входять три спортивні 

видання: журнали «Футбол», «Команда +» та газета «Команда». У цей час відбувся 

відхід від спортивно-фізкультурної тематики до суто спортивної, спортивна преса 

цього періоду сприяє розвиткові національної самосвідомості українців, виникають 

перші взірці регіональної спортивної преси, як-от: «Запорожский спорт», «Буковина 

спортивна», «Спортивне Закарпаття», «Кримспорт» та ін.; значно змінюється 

контент спортивної преси порівняно з радянськими часами: матеріали стають більш 

емоційними, образними, зникають пропагандистські та інструктивно-технічні статті, 

виховні матеріали про спорт, матеріали про фізкультуру; у газетах з’являється 
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велика кількість динамічних кольорових фотографій, яскравих заголовків, багато 

статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, малюнків та різного роду порівнянь. 

Восьмий період (1999–2013) — час розквіту спортивної преси в незалежній 

Україні, її реформування та модернізації. Розвитку спортивної преси послужило 

прийняття ЗУ «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 

захист журналістів» (23.09. 1997), що поліпшило умови для видання ЗМІ. 

Спортивні часописи цього часу репрезентують 17 тематичних напрямків: 

1) футбольна преса нараховує 70 видань: 1) всеукраїнська, наприклад: «Гол!» 

(2002–н. ч., Харків),  «PAN Футбол» (2004–2007, Дніпропетровськ), «Футбол Style» 

(2010–н. ч., Київ), «Футбол плюс спорт» (2014– н. ч., Луцьк) та ін.; б) видання 

футбольниих клубів, як-от: «Динамо» (журнал ФК «Динамо»; 2001–н. ч., Київ), 

«Заря» (журнал ФК «Зоря»; 2000-і рр., Луганськ), «Шахтёр» (газета ФК «Шахтар»; 

2002–2006, Донецьк), «Металлист» (журнал ФК «Металіст»; 2005–н. ч., Харків) та 

ін.; в) видання футбольних фанатів (фанзіни): «Fan-легіон» (1999, видання фанатів 

ФК «Динамо», Київ), «Underground life» («Підземне життя») (2000–2006, видання 

фанатів ФК «Шахтар», Донецьк), «Фанатський шлях» (2002–2004, видання фанатів 

ФК «Зірка», Кіровоград), «FAN Zeitung» (2004–2009, видання фанатів ФК «Волинь», 

Луцьк), ін.; г) видання з колекціонування футбольних атрибутів, історії клубів: 

«Футболофил-ревю» (2000–2001, Київ); 2) видання з кінного спорту — одне: 

«Horses Ukraine» (2009–н. ч., Дніпропетровськ); 3) видання з шахів та шашок — 

три: «Горизонты шашек» (2000–н. ч., Вінниця), «Ладья (Шахматы, шашки, игры)» 

(2001–н. ч., Донецьк), «Проблеміст України» (2004–н. ч., Полтава); 4) видання з 

боксу та бойових мистецтв — сім, наприклад: «Чёрный пояс» (2000-і рр., 

Донецьк), «Боевые искусства — ключи к совершенству» (2006–н. ч., Харків), 

«Планета единоборств» (2008–н. ч., Київ); 5) видання з водного спорту –два: 

«Шкіпер» (2003–н. ч., Київ), «SWIM (мир водных видов спорта)» (2011–н. ч., Київ); 

6) спортивна преса з тенісу — два: «Tennis Club» (2002–н. ч., Київ), «Топ-спін» 

(2003, Львів); 7) видання з гольфу — два: «Superior Golf» (2008–н. ч., Харків), 

«Гольф в Украине» (2010–н. ч., Київ); 8) спортивна преса з волейболу – одне 
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видання: «Cherkasy Supporters» (2012–н. ч., видання фанатів ВК «Круг», Черкаси); 

9) спортивна преса з хокею одне видання: «Хокей без кордонів» (2006–2013, Київ); 

10) видання з фехтування — одне: «Клинок» (2003–н. ч., Київ); 11) видання з 

пейнтболу одне: «eXtreme Donbassa» (2008–н. ч., Донецьк); 12) спортивна преса з 

автомотобілізму — два видання: «Автомотобіліст Волині» (1999–н. ч., Луцьк), 

«ProФормула» (1999–2003, Київ); 13) видання з лижного спорту — одне: «Лижний 

спорт» (2000-і рр., Київ); 14) часописи з йоги та бодібілдингу — три: «Muscle 

&Fitness» (2000-і рр., Київ), «Йога» (2005–2012, Київ), «Yoga+Life» (2011, Київ); 

15) спортивна преса з екстремального туризму — три: «Extreme» (2000-і рр., 

Київ), «Xlife» («Экстремальная жизнь», 2000і-2010-і рр., Київ), «Физкультура и 

спортивные походы» (2000–2002, Донецьк); 16) універсальні спортивні видання; 

числом 43, наприклад: «Одесса-Спорт» (1999 – н. ч., Одеса), «Вболівальник» (1999 – 

н. ч., Вінниця), «Спорт-арена» (2000 – н. ч., Донецьк), «Спортивна Київщина» (2000 

– н. ч., Біла Церква), «Спортком» (2010 – н. ч., Київ), «Атака» (2002 – н. ч., 

Дніпропетровськ) та ін.; 17) науково-методичні та науково-теоретичні журнали; 

їх девʼять, як-от: «Теорія і методика фізичного вихованння і спорту» (1999–н. ч., 

Київ),  «Спортивний вісник Придніпров’я» (2000–н. ч., Дніпропетровськ), «Теорія та 

методика фізичного виховання» (2000–н. ч., Харків) та ін. 

Загалом у цьому періоді створено 152 спортивні часописи. Особливість періоду: 

припиняють існування гіганти спортивної преси України: «Старт» («Фізкультура і 

спорт», 1922–1999, Київ) та «Спортивна газета» (1934–2008, Київ); поступово 

зникають спортивні ЗМІ сьомого (попереднього) періоду, формується розгалужена 

мережа спортивних ЗМІ, відбувається кількісний та якісний вибух спортивної преси, 

спостерігається перевага вузькоспеціалізованої спортивної преси (107 із 152 

видань), експансія видань футбольної тематики (70 видань із 152), подальше 

формування спортивної піарналістики, активний розвиток науково-методичної та 

науково-теоретичної спортивної журналістики, подальший розвиток регіональної 

спортивної преси. 
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У цей час зростають тиражі й періодичність спортивних мас-медіа, спортивна 

преса набуває елементів жовтизни (сенсаційність, скандальність, втручання в 

інтимне життя спортсменів; на шпальтах видань з’являються яскраві постери, 

календарі з визначними спортсменами чи клубами); у ній превалюють інформаційні 

жанри (замітки, звіти, репортажі, інформаційні огляди, інтерв’ю), виникають мережі 

спортивних ЗМІ, зокрема таку мережу видань має журнал «Футбол», який випускає 

численні спецвипуски. Уся ця мережа видань часопису «Футбол» видається 

Українським Медіа Холдінгом, при чому відзначимо: подібну мережу видань в СНД 

має лише російське ЗАТ «Спорт-Экспресс». Разом з тим в Україні продовжують 

існувати транснаціональні ЗМІ: газета «Спорт-Экспресс в Украине», журнали 

«Muscle &Fitness» та «Еврофутбол», які висвітлюють змагання в планетарному 

масштабі, але відрізняються адаптованістю тематики та проблематики для 

української аудиторії. 

Таким чином, підкреслимо, що історія спортивної преси України складається з 

восьми періодів, які необхідно знати для того, щоб глибше зрозуміти сучасну 

спортивну пресу України, яка постала на широкій платформі, створеній у 

дорадянську й радянську добу. 

 

Висновки до Розділу 1.  

Наша історіографічна розвідка засвідчила, що українська спортивна періодика 

переважно вивчалася крізь призму радянського дискурсу, зокрема в працях                        

В. Глода, Б. Семибратського, В. Осінчука, і тому сьогодні потребує ґрунтовного 

дослідження як окреме, самодостатнє, самобутнє явище. Здійснений нами огляд 

наукових праць показав, що в багатьох аспектах спортивна преса України є 

маловивченою і вимагає фундаментального, комплексного дослідження, зокрема в 

діахронічному, синхронічному, соціокультурному, жанровому та практичному 

аспектах. Вельми важливим виглядає й персоналізований аспект дослідження, що 

передбачає аналіз творчої індивідуальності спортивного журналіста, а також аналіз 

образів конкретних спортсменів у мас-медіа. 
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Врахувавши класичну наукову парадигму методик історико-журналістських 

досліджень, складність і різноаспектність об’єкта вивчення, ми обґрунтували 

найбільш доцільну й ефективну методологію й побудували власну наукову 

концепцію дисертаційної праці. 

Ми детально розглянули кожен період історії спортивної преси України, 

проаналізували його характерні риси, істотні особливості, систематизували 

спортивні видання кожного періоду за тематичним спрямуванням. Це дозволило 

зробити висновок, що історія спортивної преси України це не лише історія її 

розвитку, але й історія стагнації, яка зокрема характерна для четвертого та шостого 

періодів. Проте найбільш плідними для розвитку української спортивної преси були 

третій, сьомий та восьмий періоди. Відзначимо, що ми вперше в науці розробили 

періодизацію української спортивної преси, яка дозволяє більш ґрунтовно 

досліджувати її за періодами, аналізувати в цих періодах окремі видання та творчу 

майстерність провідних спортивних публіцистів. На останок варто зазначити, що 

створення періодизації спортивної преси видається нам досить важливою справою, 

оскільки може стати запорукою подальших досліджень історії української 

спортивної журналістики. 

Вважаємо за необхідне у межах нашої роботи детальніше розглянути кожен 

період, у якому ми можемо виокремити спортивні видання, що стали лише фактами 

бібліографії, оскільки були маргінальними явищами в історії спортивної преси, та 

спортивні ЗМІ, що чинили істотний вплив на формування системи спортивної 

журналістики України, стали платформою для її активного розвитку. Отже, 

проаналізуймо періоди розвитку української спортивної преси та окреслимо 

специфіку кожного з них. 
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

СПОРТИВНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ  

В ДОРАДЯНСЬКУ ТА РАДЯНСЬКУ ЕПОХИ 

 

2. 1. Зародження та формування спортивної преcи України в Австро-

Угорській та Російській імперіях (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) 

 

Наприкінці ХІХ ст. українська журналістика розвивалася в умовах територіальної 

роз’єднаності українських земель, оскільки Західна Україна перебувала в складі 

Австро-Угорської імперії, а Східна Україна — у складі Російської імперії. 

Українська спортивна журналістика народжується наприкінці ХІХ cт. майже 

одночасно в обох частинах України. І це цілком закономірно, адже саме в цей час 

відбувається відродження української культури та розвиток фізкультурно-

спортивного руху, що й стало запорукою створення українських спортивних видань, 

які виникли в цей час у Львові та Києві, Одесі й Харкові. 

  

2. 1. 1. Спортивна преса у Львові (Австро-Угорщина) 

Істотним спонуканням для розвитку спортивної преси було виникнення у Львові 

перших руханково-гімнастичних товариств, які зумовили активний розвиток 

фізкультурно-спортивного руху як окремого соціального явища. Як зазначив 

С. Кость: «Молодіжні товариства “Сокіл”, “Січ”, “Пласт” (Український пластовий 

улад), “Луг” спричинилися до розвитку українського спортивного руху. 

На західноукраїнських землях, зокрема у Львові, початки спортивного руху 

зумовлені аналогічним рухом у Європі» [79, с. 190]. 

Спортивна преса у Львові
1
 виникає внаслідок розвитку спорту, відразу після його 

появи на теренах материкової України. Каталізатором розвитку українського спорту 

стало засноване поляками в 1870-х рр. фізкультурно-спортивне товариство «Сокіл», 

                                                           
1
 Див. також у статті: Сазонова Ю. О. Зародження спортивної преси в Україні та її розвиток в дорадянську добу 

(1881—1916 рр.) / Ю. О. Сазонова // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія 

«Журналістика». – 2013. – № 37. – С. 451-461.  
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що видавало у Львові місячник «Przewodnik gimnastyczny» (з пол. «Брошура з 

гімнастики», 1881–1907). який був швидше методичним посібником з гімнастики, 

ніж інформаційно-спортивним виданням. Проте саме цей часопис можна вважати 

першим спортивним мас-медіа України. Його головним редактором став 

П. Жулінський. Як свідчить О. Вацеба, львівський «Przewodnik gimnastyczny», який 

до 1884 р. друкувався накладом у 650 примірників, став органом усіх наявних 

у Галичині гімнастичних осередків «Сокола». Постійно збільшувалася його 

популярність, свідченням чого стало зростання накладу видання: 1885 — 1000 

прим., 1892 — 3200, 1907 — 20 000 прим. [16]. 

У 1891 р. виникло перше українське спортивне товариство «Сокіл» (Купчинці), 

а 1894 р. така ж організація у Львові. Автори «Енциклопедії українознавства», 

характеризуючи це товариство, відзначають: «Український «Сокіл» постав 11 

лютого 1894 у Львові. Статут «Сокіл» взорувався на чеському статуті «Сокіл», 

територією діяльності були Галичина й Буковина. Перший голова Василь Нагірний 

(до 1900). Мета товариства «Сокіл» — виховувати в українському народі єдність, 

народну силу й почуття честі шляхом плекання фізкультури, а разом з тим 

витривалість, рухливість, підприємність, розуміння праці у спільному гурті, 

дисципліну. За ініціативою А. Будзиновського «Сокіл», поряд руханки і змагань, 

присвятив увагу пожежній справі, мандрівництву, а також фехтуванню, 

наколесництву (велосипедному спортові), з 1912 — вправам у стрілянні. Великі 

заслуги для розбудови «Сокіл» поклав І. Боберський, з 1901 — керівник 

учительського гуртка «Сокіл», 1908 — голова товариства «Сокіл»» [51]. 

Наприкінці ХІХ століття у Львові виникли перші спортивні клуби й команди 

з різних видів спорту, зокрема спортивне товариство «Україна», жіночий 

спортивний клуб «Весела громада», «Дівочий спортовий кружок» (поч. ХХ ст.). Для 

того, щоб висвітлювати змагання команд потрібна була спортивна журналістика, яка 

й народилася у Львові. 
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Піонером спортивної журналістики у Львові став член товариства «Сокіл» 

К. Гемерлінг*
1
. Саме він видав 1 березня 1895 р. пілотне число двотижневика з 

велосипедного спорту — «Коло» (1895–1899). На титульній сторінці часопису 

містилася ілюстрація з п’ятьма велосипедистами, напис під нею свідчив, що часопис 

є «органом Львівського клубу циклістів». Контент газети висвітлював велосипедні 

перегони та екскурсії на велосипедах, кінний спорт, легку атлетика, веслування, 

копаний м’яч. У газеті містилася інформація як місцева про змагання львівських 

циклістів, так і міжнародна, зокрема про веслярські перегони Оксфорд–Кембрідж. 

«Коло» припинило існування через фінансові труднощі. Цікаво, що ця газета стала 

єдиним велосипедним виданням в історії спортивної журналістики України. 

К. Гемерлінг далі видавав ілюстрований тижневик «Газета спортова» 

(«Спортивна газета», 1900–1901), де розповідалося про спортивні події в Галичині 

та Європі, про правила гри та засади видів спорту. Причина припинення видання 

полягала у бракові читацької аудиторії, що було зумовлено ставленням 

громадськості до спорту як до забави. 

Як відзначив автор статті «Пионеры спортивной журналистики во Львове»,  

присвяченої К. Гемерлінгу, він був одним з перших у Львові, хто зрозумів, що спорт 

має важливу оздоровчу дію, а також велике економічне та соціальне значення для 

Галичини. К. Гемерлінг заснував професійні спеціалізовані спортивні видання, 

розуміючи, що пропагувати спорт без преси неможливо [209]. 

Хоча Е. Жарський заперечує значення цих нетривалих проектів К. Гемерлінга, 

відзначаючи, що батьком спортивної журналістики України, ініціатором 

спортивного життя в Галичині варто вважати І. Боберського*, який у 1902 р. видавав 

на двох, а згодом на чотирьох сторінках газету «Вісті з Запорожа». На думку 

Е. Жарського, саме вона «поклала угольний камінь у нашу фізкультурну пресу» [54]. 

Він відзначив про це видання: «Головну увагу тут присвячено руханці-гімнастиці. 

І. Боберський також інформував загал членства про спортові події в світі, на канві 

                                                           
1
 Тут і далі всі діячі, чиї прізвища позначені зірочкою*, висвітлені в окремих статтях у «Словнику персоналій». 
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яких виявляв можливості поширення тих чи інших видів спорту серед нашого 

загалу. Багато уваги присвятив він і пропаганді руханки серед нашого жіноцтва, що 

в той час вважало ці справи майже неморальними… На сторінках «Вістей» описує 

Боберський першу лещетарську прогулянку кругом Львову, звідомляє про роверові 

змагання діяльнісної сокольської наколесної секції» [54, с. 6]. 

У 1907 р. І. Боберський видав часопис «Сокільські Вісти»
1
 (орган українського 

сокільства), що проіснував до 1917 р. і став найтривалішим часописом цього періоду 

у Львові. Тут висвітлювалася переважно сокільська гімнастика. Слід відзначити, що 

незважаючи на поширеність ідей сокільсьва та сокільських видань у Російській 

імперії, у підросійській Україні не було жодного сокільського часопису. 

У 1910 р. у Львові було відновлено спортивний місячник «Вісти з Запорожа» 

(1910–1914) як «часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств». 

Це був орган товариств «Січ» і «Сокіл». Видавцем часопису став С. Демидчук, а 

редактором — І. Боберський. Спочатку часопис виходив як додаток до «Народного 

слова», а потім як самостійне видання. Спортивно-руханкова тематика подавалася у 

виданні в описах різноманітних фізкультурних комплексів, у методичних порадах 

щодо техніки різних видів спорту. Провідні автори часопису — І. Боберський*, а 

також сини відомого письменника І. Франка – Тарас* і Петро*. Часопис всіляко 

популяризував діяльність товариств «Січ» та «Сокіл». Як відзначив М. Романюк, 

важливість цих товариств підкреслювалася в статті «Українці», де редакція 

закликала до виховання сильної волі та духу, що допоможе українській нації 

утвердитись у світовому колі народів, акцентувалося, що спільні заняття та вправи з 

тіловиховання повинні пробудити й розвинути волю молодої людини, зробити її 

витривалою та завзятою, у чому мають допомогти товариства «Січ» і «Сокіл», які 

збирають молодь і навчають різним видам спорту [150]. Усього вийшло 93 номери. 

Наступним спортивним виданням, що виникло у Львові, став двотижневик 

«Vendrovyets» («Мандрівник»), що виходив у 1911–1912 рр. Головним редактором 

часопису став З. Кльосьнік*. У виданні висвітлювалися такі види спорту, як футбол, 

                                                           
1
 На жаль, це видання не збереглося в бібліотеках України і є лише астериксом. 
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лижний спорт, плавання, фехтування, автомобілізм, авіаспорт та альпінізм. 

За свідченням І. Яремка [208], саме на його сторінках з’явилися перші 

кореспонденції з Олімпійських ігор 1912 р. із Стокгольма, що їх передавав 

З. Кльоснік. Але через брак читачів, через нерозуміння тодішньою спільнотою ролі 

спорту для людини та держави це перспективне видання загинуло. 

Протягом 1912–1913 рр. у Львові функціонував часопис «Січові Вісти», що 

виходив як орган Українського Січового Союзу. Видавцем та редактором часопису 

став Д. Катамай. Спочатку часопис виходив як безкоштовний додаток до 

«Громадського Голосу». Провідним автором був засновник товариства «Січ» 

К. Трильовський*. М. Романюк та М. Галушко відзначили [150], що в часописі 

містилися статті про історію Запорізької Січі й українського козацтва, друкувалися 

організаційні матеріали для вдосконалення та подальшого розвитку січових 

організацій краю, повідомлення про створення УСС, основи січової організації 

тощо. Характеризуючи часопис, С. Кость наголосив, що у той грізний час заняття 

руханкою і спортом були лише засобом зміцнення фізичних сил, загартування тіла 

і духу, без чого важко чекати успіху у боротьбі за українську державність [79]. 

Протягом травня–червня 1914 р. у Львові видавався «Ілюстровани Кур’єр 

Спортовий» («Ілюстрований Кур’єр Спортивний»). Його редактором був 

З. Кльоснік*; у ньому активно співпрацював Р. Вацек*. Прототипом видання 

ймовірно був дуже популярний в ті часи в Польщі часопис «Ілюстровани Кур’єр 

Цодзєнни» (укр. «Ілюстрований Кур’єр Щоденний»), який зокрема згадується в 

трилогії У. Самчука «Волинь», де описані події 1914–1918 рр. 

З початком Першої світової війни в 1914 р. спортивна преса Галичини припинила 

існування і знову з’явилася в інформаційному просторі лише в 1920-х рр., коли 

Галичина перебувала вже в складі Польщі. Спортивна періодика 1920-1930-х рр. 

формувалася саме на фундаменті видань І. Боберського, К. Гемерлінга та 

З. Кльосніка, беручи за основу традиції, набутки та прорахунки цих часописів. 

Характеризуючи початковий етап спортивної преси Галичини, слід зазначити, що 

розвивалася вона за схемою: від спортивної журналістики в Україні до української 
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спортивної журналістики, адже перші львівські спортивні видання виходили 

польською мовою, проте важливим є той факт, що вони гуртували суспільство, 

пробуджували національну свідомість, пропагували здоровий спосіб життя, 

репрезентували спорт як видовище. 

Відзначимо такі особливості спортивної преси Галичини цього періоду: 

1) народження спортивної преси у Галичині було зумовлене виникненням 

товариства «Сокіл» та поширенням фізкультурно-спортивного руху; 

2) першими спортивну пресу в Україні започаткували поляки за національністю 

К. Гемерлінг та З. Кльоснік, які пропагували український спорт, поширювали його 

серед населення і подали взірець для створення власне української національної 

спортивної журналістики, першою ластівкою якої стали «Вісти з Запорожа», 

а батьком цього сегменту преси в Галичині став відомий український педагог, 

фундатор, теоретик національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового 

руху, автор підручників з фізичного виховання молоді І. Боберський; 

3) спортивна преса Галичини функціонувала і як приватна ініціатива (часописи 

К. Гемерлінга та З. Кльосніка) та виходила інституційно, тобто видавалася різними 

руханковими товариствами, зокрема такими, як «Сокіл» та «Січ»; 

4) загалом з 1881 до 1914 р. в Галичині вийшло 8 спортивних часописів, з яких 

п’ять були вузькоспеціалізованими, а три — універсальними; 

5) практично всі спортивні проекти функціонували нетривалий час (від декількох 

місяців до одного року), що було пов’язане намаперед з фінансовими труднощами 

видавців. Гігантами спортивниї преси цього періоду стали видання «Коло» та «Вісти 

з Запорожа», що існували трохи більше чотирьох років, та часопис «Сокільські 

Вісти» з десятирічною історією; 

6) основні види спорту, що висвітлювалися спортивною пресою, — футбол, 

руханка (гімнастика), циклізм, лещетарство, кінний спорт, легка атлетика, альпінізм, 

веслування, плавання, фехтування, авіаспорт, автомобілізм; 

7) провідними концепціями спорту на шпальтах преси Галичини були: спорт як 

виховання та спорт як здоров’я; 
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8) спортивна преса Галичини мала відверту національно-патріотичну 

спрямованість, пробуджувала національну свідомість в українцях, виховувала в 

українському народові почуття єдності, честі, витривалості, розуміння праці 

в спільному гурті, дисципліни. 

 

2. 1. 2. Спортивна преса Одеси, Києва та Харкова (у Російській імперії) 

 

Приблизно у той же час, що й у Галичині, спортивна журналістика виникла й на 

теренах підросійської України. Як зазначив К. Алексєєв [2], в Російській імперії з 

1823 р. (появи «Еженедельника для охотников до лошадей», що видався у Москві 

П. Цорном) до 1917 р. функціонувало 197 спортивних часописів, більшість з яких 

виходила в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві та Одесі. 

Спортивна преса в цих містах почала розвиватися відразу після поширення серед 

населення спорту. Як і в Західній Україні, першими спортсменами та видавцями 

спортивних часописів на східноукраїнських землях були іноземці. К. Алексєєв 

наголосив: «Серед перших спортменів Росії було багато іноземців: головним чином, 

німців і англійців, менш скованих подібними забобонами (тобто, зневажливим 

ставленням до спорту — Ю. С.) і активно розвивають спорт у своїх земляцтвах… 

У провінції, з настільки властивим їй консерватизмом і відсутністю такого сильного 

європейського впливу, як у столицях, захоплення спортом приживалось з ще 

більшими труднощами й вимагало набагато більше часу» [2, с. 30]. 

Поширенню спорту в Російській імперії сприяла і влада. Зокрема в країні 

функціонувала «Канцелярия главнонаблюдающего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи», головою якої був генерал В. Войков. 

У дореволюційну добу спортивна преса була найбільш поширеним тематичним 

сегментом медіа-ринку, хоча спортивні часописи виникли набагато пізніше за всі 

інші галузеві напрямки журналістики. Спортивні часописи народилися і переважно 

виходили в Москві та Санкт-Петербурзі. Але серед провінційних міст Росії 

лідерство утримували Одеса та Київ. Так, зокрема, із 197 спортивних часописів 22 
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функціонувало в Одесі, 14 — у Києві та 4 — у Харкові, що загалом становить 20 % 

від загальної кількості. Спортивна преса Києва та Одеси поступалася лише Санкт-

Петербургові та Москві, де виходило 80 та 74 спортивні часописи відповідно. На 

думку К. Алексєєва, поступалася не лиші кількісно, але й якісно, на що було 

декілька причин: «З одного боку, спортивний рух у провінції був розвинений ще 

менше, ніж у двох найбільших містах, з іншого — позначалася відсутність на 

периферії потужних літературних сил, низький рівень провінційного читача, 

недостатність коштів для видавництва і попередня цензура, що зберегалася до 

1905 р. Не випадково кращі з органів провінційної спортивної журналістики 

зрештою переїжджали до Москви, де й відповідні види спорту були розвинені 

набагато краще, і періодичність видання можна було збільшити, і якість друку, 

паперу та ілюстрацій значно підвищити» [2, с. 43]. Але спортивна преса Києва та 

Одеси значно вигравала у зіставленні з іншими провінційними містами Росії, 

зокрема Ригою, Ростовом-на-Дону, Тулою, Самарою, Саратовом, Тверрю тощо, де 

вийшло по 1–2 спортивні часописи. 

Спортивну пресу України дореволюційної епохи в Російській імперії можна 

поділити на три періоди: 

1) 1891–1904 рр. — початковий етап формування структури спортивної преси, що 

веде відлік від появи першого одеського спортивного часопису «Записки горного 

Крымского клуба» (1891–1915). Загалом у цьому періоді на теренах України 

виникає 9 спортивних видань. Спортивна преса виходить лише в Одесі та Києві і 

функціонує і як вузькогалузева (п’ять часописів – з альпінізму, голубиного спорту, 

скакового спорту, шашок, боротьби) і як універсальна (чотири видання). 

2) 1905–1914 рр. — після Першої російської революції і реформи друку 

спостерігається значне кількісне зростання спортивної періодики. У цей час виникає 
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28 спортивних часописів. На авансцену спортивної преси, окрім Одеси та Києва
1
, 

виходить також Харків
2
, де функціонувало 4 спортивних мас-медіа. 

У цьому періоді превалюють вузькоспеціалізовані видання, зокрема за 

тематичною спрямованістю можна виокремити декілька груп: 9 видань з кінного 

спорту, 4 часописи з повітроплавання, 4 видання з автомобілізму, 2 часописи з 

водного спорту, 1 видання з шахів, 3 спортивно-мистецькі часописи. У цьому 

періоді підвищується значення спорту в житті людства, на шпальтах часописів 

превалюють концепції спорту як здоров’я, як розваги та мистецтва. 

3) 1914–1917 — внаслідок Першої світової війни спостерігається поступовий 

занепад спортивної преси, починається мілітаризація спорту, що відобразилося на 

тематиці спортивних часописів. У 1914 р. припиняють існування більшість видань 

попереднього періоду, продовжують функціонувати лише часописи «Русский 

спорт» (1906–1916, Харків), «Киевский конский спорт» (1912-1916), «Записки 

горного Крымского клуба» (1891–1915, Одеса), а також виникає п’ять нових видань: 

«Отчёт Одесского Автомобильного общества» (1915), «Конский спорт» (1916), 

«Бега Одесского общества поощрения рысистого коннозаводства» (1916), «Заря 

авиации» (1916) (всі Одеса), «Киевские бега» (1916). Таким чином, у цьому періоді 

функціонує загалом 8 спортивних часописів, з яких п’ять представляють кінний 

спорт, що під час війни отримав велике розповсюдження, оскільки був конче 

необхідним для військової підготовки. 

Розглянемо більш детально спортивну пресу Одеси та Києва, виокремивши 

найбільш значущі часописи. 

В Одесі вже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. сформувалася розгалужена 

мережа спортивних видань з різними тематичними сегментами
3
. 

                                                           
1
 Детальніше про спортивну пресу Одеси, Києва, Львова у статті: Сазонова Ю. О. Зародження спортивної преси в 

Україні та її розвиток в дорадянську добу (1881—1916 рр.) / Ю. О. Сазонова // Вісник Львівського національного 

університету ім. І. Франка. Серія «Журналістика». – 2013. – № 37. – С. 451-461. 
       

2
 Більш детально про спортивну пресу Харкова див. у статті: Сазонова Ю. О.  Дореволюційна спортивна преса 

Харкова: особливості зародження та формування у 1900-1910-і рр. // Антикризовий розвиток соціальних та 

економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали V міжн. наук.-практич. конф. – К.: Міленіум, 2015. – С. 65-71. 
3
 Більш детально про спортивну пресу Одеси див. у статті: Сазонова Ю.  О. Зародження та формування спортивної 

преси Одеси (кінець ХІХ – 1910-і рр.) / Ю. О. Сазонова  // Український інформаційний простір. — 2014. — № 3. — 

С. 163–173. 
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Як відзначила Н. Сидоренко, загалом в Одесі з кінця ХІХ ст. до 1914 р. виходило 

466 видань [156]. Отже, спортивна преса міста складала приблизно 5 % від загальної 

кількості часописів. Той факт, що спортивна преса Одеси сформувала найбільш 

потужну систему порівняно з київською та харківською був зумовлений тим, що 

кількість населеня Одеси в 1897 р. була вдвічі більшою, ніж у Харкові, і складала 

404 000 осіб, причому Одеса була 4 містом Російської імперії за цим показником, 

поступаючись лише Пітеру, Москві та Варшаві. До того ж Одеса була великим 

морським портом, а відтак мала тісніші зв’язки з Європою, була найбільше серед 

інших міст територіальної України відкрита для нових європейських віянь, в т. ч. 

для спорту, який розвивався в Одесі семимильними кроками. Уже в 1888 р. тут були 

створені перші спортивні організації — Одеське товариство велосипедистів-

аматорів, Одеське скакове та бігове товариство; саме в Одесі був створений перший 

в Російській імперії аероклуб і почав розвиватися авіаспорт. До того ж саме в Одесі 

найбільше поширення отримав такий вид спорту як альпінізм. 

Як свідчить О. Хобта, «за тематичною специфікою перше місце в Одесі посідали 

журнали, присвячені авіації і кінному спорту, трохи відстали «шахові» видання, 

інші ж мали загальний характер і розглядали спортивну культуру в усіх її виявах» 

[190, с. 16]. 

Першим і одним з найзнущіших спортивних видань Одеси став часопис  

«Записки горного Крымского клуба» (1891–1915). «Записки…» були засновані 

Кримським гірським клубом, що почав діяти в 1891 р. і мав на меті «наукове 

дослідження місцевості, вивчення місцевих галузей сільського господарства, 

охорону зникаючих гірських видів рослин і тварин, історичних пам’яток і різних 

визначних пам’яток, заохочення відвідування цих місць ученими, художниками 

й туристами з наданням їм всілякої співпраці» [130, c. 87]. 

У «Записках…» пропагувався альпінізм; розглядалося його значення для 

лікування багатьох хвороб, зокрема в статті Ф. Вебера «Альпинизм в борьбе с 

туберкулёзом» (1903, № 3), акцентувалося на виховному впливі цього виду спорту, 

зокрема в матеріалі С. Потоцького «Организация и воспитательное значение 
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эскурсий» (1905, № 10-12), висвітлювався спортивний туризм й екскурсійна справа 

в Росії та за кордоном. Однією з провідних функцій видання була культурно-

просвітницька. У часописі друкувалися протоколи засідань клубу, доповіді, звіти з 

інформацією про особовий склад, склад правління, діяльність відділення, фінансові 

питання, містили описи маршрутів подорожей і екскурсій, звіти експедицій. 

Ініціатором створення та першим редактором видання став А. Маркевич, який 

був головою Таврійської наукової архівної комісії. Він редагував часопис до № 5-6 

1903 р. З № 7 1903 р. головним редактором «Записок…» став приват-доцент 

фінансового права Імператорського Новоросійського універсітетеу С. Іловайський. 

Він редагував часопис до кінця 1903 р. У 1904 р. головним редактором «Записок…» 

стала Є. Іловайська, яка керувала виданням до кінця 1915 р. 

Російське видання «Записок» дублювалося французькою мовою. У 1891–1894 рр. 

часопис видавався один раз рік, з 1895 по 1902 — щомісяця, з 1903 по 1908 — 

6 разів на рік, з 1909 по 1915 — щоквартально. З 1905 по 1915 рр. журнал виходив 

під назвою «Записки Крымско-Кавказского горного клуба», що було зумовлено 

зростанням інтересу до вивчення Кавказу і появою нових відділень за межами 

Криму. У журналі друкувалися відомі науковці: зокрема, лікар Ф. Вебер, ботанік 

К. Гольде, професор Новоросійського університету — лікар Р. Прендель, 

краєзнавець А. Бертьє-Делагард. 

Вибух спортивної журналістики в Одесі спостерігається після 1905 р., тобто після 

реформи друку й скасування попередньої цензури. 

Аналізуючи дореволюційну пресу Одеси, О. Хобта виокремила два спортивні 

часописи: «Бега и скачки» та «Бега» [189]. І якщо друге видання можна назвати 

маргінальним часописом, то газета «Бега и скачки» (1907–1915) була помітним 

явищем дореволюційної епохи. І це не можна вважати випадковістю. Адже, 

наприклад, ще одним гігантом дореволюційної спортивної преси став харківський 

часопис з кінного спорту «Русский спорт» (1906–1916). Це пояснюється тим, що в 

той час спорт існував переважно як заняття для людей вищого суспільного класу, 

тобто, заняття аристократичне. На думку К. Алексєєва, найбільш популярними 
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видами спорту були кінний спорт та велосипедні перегони — традиційні для 

аристократів [2]. Кінний спорт вважався одним з найбільш корисних. Розвиток 

кінного спорту був повʼязаний з безперервними війними, які вела Російська імперія, 

що актуалізувало питання про майстерність вершників, про розвиток кінного спорту 

як важливу запоруку перемоги. 

Часопис «Бега и скачки» позиціонував себе як «газета исключительно по 

вопросам конского спорта» і виходив напередодні забігів та перегонів. Її видавцем 

та редактором став К. Маковецький* — секретар одеського аероклубу, заснованого 

21 березня 1908 р. З 1914 р. газету редагував А. Романов. Періодичність видання 

була нестабільною, зокрема у 1908 вийшло 32 номери, у 1909 — 55, у 1910 — 47, 

у 1911 — 44, у 1912 — 40, у 1912 — 36, у 1913 —  34,  у 1915 — 25 номерів. Загалом 

вийшло біля 400 номерів видання. 

На початку ХХ ст. в Одесі відбувався бурхливий розвиток повітроплавання. Як 

відзначив І. Бірюлєв, «Україна, як частина Російської імперії, займала в ній особливе 

місце в справі підкорення повітряного простору. Перше десятиліття розвитку авіації 

(1903–1913) було відзначене активною діяльністю в Україні. Одеса, Київ, Харків 

були першими центрами авіаційної теорії і практики. Ентузіасти авіації створювали 

товариства, гуртки й клуби, ставлячи перед собою не прості на той час завдання: 

спорудження літальних аппаратів, важчих за повітря (планери, аероплани, 

гелікоптери), навчання польотам, розробка теорії польоту, змагання, пропаганда 

авіації» [10]. Це останнє найбільш ефективно здійснювалося за допомогою преси. 

Первістком тут став щомісячник одеського аероклубу «Спорт и наука» (1908–1910) 

— «илюстрированный журнал, посвящённый воздухоплаванию и всем отделам 

спорта». 

«Одеський аероклуб — писав К. Оборін у статті «В небе над Южной 

Пальмирой», — поставив перед собою мету "всіляко сприяти розвитку вітчизняної 

авіації та повітроплавання шляхом організації показових польотів, проведення 

лекцій, наукових експериментів, підготовки пілотів, надання допомоги 

винахідникам". Першим кроком у цьому напрямку стало видання ілюстрованого 
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журналу «Спорт і наука», присвяченого усім видам спорту і, в першу чергу, 

звичайно ж — повітроплаванню. У журналі широко висвітлювалися досягнення не 

тільки вітчизняних, а й зарубіжних винахідників і спортсменів» [119]. 

З 1908 р. (від № 9) змінюється назва видання: «Спорт и наука: илюстрированный 

журнал, посвящённый всем отделам спорта: воздухоплавательному, 

автомобильному, конскому, водному, велосипедному, атлетике, фехтовальному». 

З 1910 р. журнал виходить з підзаголовком «Двухнедельный иллюстрированный 

журнал, посвященный воздухоплаванию и всем отделам спорта». Видавцем та 

редактором журнал став К. Маковецький* — видавець часопису «Бега и скачки». 

Журнал був органом багатьох спортивних товариств. Ф. Каменецький, 

характеризуючи журнал «Спорт и наука», відзначає: «Багато його сторінок були 

присвячені діяльності одеситів-ентузіастів повітроплавання Сергія Уточкіна, 

Олексія Ван дер Шкруфа, Карла Маковецького, які задовго до створення аероклубу 

на власному досвіді освоювали техніку польоту на аеростатах, здійснювали польоти 

в Одесі, Константинополі, в Єгипті. С. Уточкіну належить честь відкриття в Одесі 

нової галузі спорту — повітроплавання, як колись йому належала честь піонера 

автомобілізму на півдні» [64]. 

Крім матеріалів про С. Уточкіна (першого українського авітора, відомого вело-

авто- і мотогонщика, футболіста), у часописі було багато публікацій про М. Єфімова 

(видатного українського авіатора, рекордсмена за кількістю польотів на планері, 

чемпіона Росії з мотоциклетного спорту). Провідними жанрами видання були 

науково-технічні статті, теоретичні статті з різних аспектів повітроплавання, нариси 

з історії авіації, хронікальні замітки про досягнення вітчизняного та закордонного 

авіаспорту. У журналі містилося багато ілюстрацій: креслень різних конструкцій, 

світлин аеропланів, портретів пілотів тощо. 

Часопис «Спорт и наука» став першим в Україні виданням, яке популяризувало 

технічні види спорту (зокрема авіаспорт), які, безумовно, мали тісний звʼязок 

з розвитком науки. Видання часопису засвідчило великий інтерес, який до 
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авіаспорту виявляли в Одесі. До того ж цей журнал явився засновником цілої групи 

видань з авіатики на теренах України і зокрема в Одесі. 

30 листопада 1910 р в Одесі з’явився ілюстрований тижневик «Спортивная 

жизнь» з підзаголовком «журнал: Авиация. Воздухоплавание. Автомобилизм. 

Водный спорт. Конский спорт. Циклизм. Атлетика» (1910–1911). На першій сторінці 

першого числа була розміщена стаття про Льва Мацієвича, видатного українського 

авіатора, що розбився 24 вересня 1910 р. під час показових польотів на 

Всеросійському святі повітроплавання в Санкт-Петербурзі. Наклад видання складав 

близько 5000 примірників, з яких біля 1000 розповсюджувалося в Санкт-Петербурзі. 

Головним редактором видання став Ю. Герценштейн (псевдонім Ю. Емброс)*. 

У журналі були репрезентовані такі рубрики: «Авиация», «Воздухоплавание», 

«Автомобилизм», «Атлетика», «Циклизм», «Водный спорт», «Конский спорт», 

«Рассказы», «Фельетоны», «Шахматы», «Театр и Зрелища», «Библиография», 

а також цікава рубрика «Спорт среди учеников», де говорилося про здобутки учнів у 

побудові планерів. Видання мало розгалужену кореспонденську мережу — власних 

кореспондентів у головних центрах Російської імперії (Москві та Санкт-Петербурзі) 

і в провідних містах світу (Парижі, Лондоні, Берліні, Відні, Мілані, Нью-Йорку). 

Серед основних авторів видання слід назвати Ю. Герценштейна та А. Свічина. 

«У 1910-1911 рр. редактор-видавець і досвідчений журналіст Ю. Емброс, — 

писала Т. Щурова, — випускав насичено інформаційний журнал "Спортивная 

жизнь", у якому висвітлювалися питання авіації та повітроплавання, автомобілізму 

та водного спорту, циклізму і кінних змагань. Тут можна знайти безцінні відомості й 

рідкісні ілюстрації. І все ж аероплан дуже швидко майже витіснив інші теми і став 

головним героєм журналу — так, мабуть, диктував час» [204]. 

Головна заслуга цього спортивного часопису — активна пропаганда футболу 

(насамперед місцевого), який лише починав розвиватися в ті часи. Як відзначається 

у вікіпедії: «Журнал встиг реалізувати історичний проект — заснував і провів 

перший офіційний чемпіонат міста з футболу — Кубок «Спортивной жизни», 

у якому взяли участь чотири клуби, а переможцем — першим чемпіоном Одеси з 
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футболу — стала команда О. Б. А. К. За дивною іронією долі, заключний тур 

чемпіонату відбувся 24 квітня — через день після виходу останнього номера» [167]. 

Журнал часто влаштовував різні конкурси з призами, зокрема, конкурс на кращу 

модель літального апарата. Усього вийшло 23 номери видання. 

Варто відзначити і два спортивні часописи, які видавав А. Анатра*, одеський 

підприємець, мільйонер, літакобудівник, засновник першого в Україні авіаклубу та 

заводу аеропланів. Як відзначає В. Камєнєв, «зацікавившись повітроплаванням, 

Артур Анатра стає одним із засновників Одеського аероклубу (ОАК), створеного в 

березні 1908, а потім і його президентом (1910–1918), змінивши на цій посаді барона 

Олександра Каульбарса» [63]. Заслуга А. Анатри у виданні часописів з авіаспорту 

стає ще більш значущою при врахуванні того факту, що ця справа не приносила 

видавцю жодних прибутків. Адже, як наголосив К. Алексєєв, «витрати, необхідні на 

випуск видань, присвячених авіації, внаслідок вузької науково-технічної специфіки, 

були значно більшими, ніж у решти спортивних часописів» [2, с. 185]. 

Ще в 1910 р. молодий бізнесмен А. Анатра видав три числа «Вестника 1-го 

Южного съезда деятелей по воздухоплавательному делу». Часопис був органом 

організаційного бюро з’їзду, а потім — органом президії з’їзду. Редагував часопис 

сам А. Анатра. У газеті містилися загальні відомості про цей з’їзд, інформація про 

його почесних членів, друкувався звіт про відкриття з’їзду, де подавалися 

висловлювання усіх його членів, а також замітки, у яких висловлювалася подяка за 

можливість проведення з’їзду в Одесі міністру внутрішніх справ П. А. Столипіну та 

князю Олександру Михайловичу, містилися привітання з нагоди відкриття Першого 

Південного з’їзду з повітроплавання від редакцій одеських газет. 

Упродовж 1916 р. А. Анатра видавав часопис «Заря авиации», що позиціонував 

себе як «Ежемесячный научно-популярный, общественно-литературный, 

иллюстрированный журнал по вопросам воздухоплавания и авиации». Часопис 

виходив за редакцією І. Радецького до початку 1917 р. Ось що говорить про цей 

журнал Т. Щурова: «У 1916 – початку 1917 рр. в Одесі виходив ще один цікавий 

журнал "Заря авиации" (редактор — І. Радецький, видавець А. Анатра). Завдяки всім 
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цим ентузіастам ми можемо зануритися в час, коли польоти вважалися якимось 

дивом. Юрби народу прямували на поля, звідки здійснювалися польоти авіаторів. На 

очах глядачів людина ризикувала життям, перемагала або гинула. Ризик кожну 

годину, незахищеність, і все одно невгамовне прагнення літати, підкорювати, 

ставити рекорди. "Авіація ще тільки пробуджується, встає ранкова зоря авіації", — 

писав романтично налаштований редактор, що з гордістю підписував свій журнал 

"І. Радецький, почесний секретар Школи авіації в Одесі". Одна з головних тем в 

журналі — перемога над страхом, бо людина тоді ще збагнула дуже незначну 

частину законів у сфері повітряної стихії. І проте, роль авіації в Першій світовій 

війні вже була дуже значною. Журнал "Заря авиации" порівняно недовго виходив в 

Одесі, але він все одно виконав свої інформаційні та просвітницькі завдання і став 

частиною духовної спадщини журналістики міста» [204]. 

Обсяг журналу становив 50 сторінок. Провідними жанрами часопису були 

науково-технічні статті, теоретичні статті (з аерології, філософії повітроплавання, 

механіки руху, конструкції апаратів), звіти з повітроплавальних випробувань, 

некрологи, бібліографічні статті, оповідання військових льотчиків про їх змагання 

на фронті, містилися передруки з часопису «Воздухоплаватель». Основна тематика 

— життя авіаторів, розгляд проблем виховання та спорту, висвітлення воєнних 

подій, участі авіації в боях. Містилася реклама різного характеру, відбувалася 

зворотня комунікація з читачами в рубриках «Почта» та «Вопросы и ответы». 

Редакція часто зверталася до філософського трактування авіатики. Як наголосила 

О. Хобта, наскрізною ідеєю одеського видання лишалася думка «підкорення неба» 

людиною; редакція часопису підкреслювала, що польоти над землею — це не лише 

технічна революція, а значний переворот у духовному світі особистості [190]. 

Основні автори видання: український авіатор, засновник повітроплавання 

С. Уточкін (есе «Над крышами», «В пространстве» тощо), Ф. Образцов («Победа 

над страхом»), І. Радецький (статті «Авиация во Франции», «А. Анатра и авиация в 

Одессе», «Российская авиация и переутомление пилотов», «К небесам», вірші 

«Памяти авиатора», «Слава пилоту»). 
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Провідним автором був І. Радецький. Є. Желтова відзначила: «Радецький дав 

найяскравіший приклад сприйняття авіації крізь призму християнського світогляду. 

На його думку, політ на літаку став можливий з благословення Бога і наблизив 

людину до нього. В есе «К небесам» Радецький запевняє, що «російський льотчик, 

летячи на механічному апараті ... залишається завжди шанувальником небесної 

божественної сили». Численні твори Радецького пронизані християнською 

символікою і патріотичними почуттями» [55]. 

Часопис «Заря авіації», незважаючи на невеликий термін існування, зіграв 

важливу роль у розвитку української спортивної преси дореволюційного періоду, 

підготував проект всеросійської ліги повітроплавання і товариства взаємодопомоги 

представникам повітроплавання, щоб надати допомогу тим, що постраждали у війні. 

Видання А. Анатри істотно сприяли розвитку повітроплавання у місті та 

об’єднанню прихильників цього виду спорту. 

Систему спортивних часописів у Києві репрезентують 14 видань. За даними праці 

«Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.)» [134], у місті в цей час функціонувало 

856 видань (практично вдвічі більше, ніж в Одесі), проте кількість спортивних 

часописів була практично вдвічі меншою. Зумовлювалося це тим, що Київ не був 

відкритим для нових європейських віянь, на відміну від Одеси з її портом, і тому 

спорт у місті приживався повільно. Але важлива була не кількість київських видань, 

а їх якість. Серед спортивних часописів Росії саме київське видання отримало 

міжнародне визнання на виставці періодичних видань у Брюселі, а ще один 

київський часопис здобув таку популярність, що згодом перебрався у Москву. 

Первістком київської спортивної преси став «Вестник голубиного спорта» 

(1893–1904) — щомісячний журнал російського товариства голубиного спорту. 

Першим редактором був А. Блізнер, з 1900 р. — М. Вольф, з 1902 р. — 

М. Вознесенський. З 1902 р. журнал виходив у Варшаві. З № 2 1904 р. часопис 

виходив у Києві за редакцією М. Вольфа і М. Прокоповича. Головним героєм 

публікацій у часописі була не людина, а птах — поштовий (спортивний) голуб, який 

міг долати великі відстані з відносно високою швидкістю (60-80 км на годину). Такі 
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голуби готувалися для передачі інформації воєнного призначення. Видання 

популяризувало голубиний спорт як у Російській імперії, так і за кордоном. 

Київський часопис став єдиним виданням в історії спортивної преси Росії, який 

сприяв популяризації голубиного спорту. Автор статті «Из истории отечественного 

голубеводства» [61] подав такі відомості: «1893 р. «Вестник голубиного спорта» був 

нагороджений дипломом на Всесвітній Міжнародній виставці періодичних видань у 

Брюселі». Цей факт свідчив про міжнародне визнання спортивної преси України. 

У 1897–1899 рр. видавався двічі на місць часопис «Спорт». Його редактором став 

Б. Токарський. Журнал виходив на якісному папері, з гарними ілюстраціями. 

Провідна тема часопису — біга. Головним відділом журналу був відділ хроніки. 

Як зазначила Н. Стефанків, «своєрідним був київський «Спорт», що наслідував за 

зовнішнім виглядом деякі популярні видання подібного типу. Спочатку він займався 

лише бігами і скачками, потім став приділяти увагу іншим видам спорту. За своїм 

впливом журнал певний час не поступався ні «Самокату», ані «Циклисту». Його 

обсяг досягав 30–40 ілюстрованих сторінок» [170, с. 15]. Провідним завданням 

часопису було популяризація спорту як соціокультурного явища, про що йшлося у 

статті «От редакции» у № 1, де відзначалося: «Ми щиро і від душі бажаємо вам, щоб 

спорт, тобто розумна і корисна розвага і відпочинок від щоденної життєвої 

штовханини, одержав скрізь права громадянства, щоб його визнало суспільство, 

прийняли школи і ввели в життя не адміністративні заходи, а суспільна свідомість». 

Цей часопис був популярним і читабельним. К. Алексєєв назвав «Спорт» єдиним 

провінційним виданням, що залишило вагомий слід в історії дореволюційної 

спортивної преси. Дослідник написав про журнал: «Він не був вільний від впливу 

спортивних товариств, від яких отримував інформацію, за наповненням сторінок 

постійно звертався до спортивного життя Москви і Санкт-Петербурга, часто 

вдавався до передруку матеріалів з інших видань. Проте вже тоді «Спорт» 

відрізнявся багатим відділом хроніки і великою кількістю ілюстрацій. Поступово 

Б. І. Токарський збільшив тематичний діапазон журналу за рахунок введення 

відділів з інших видів спорту (особливо великі відділи були з полювання 
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й велоспорту), зросла періодичність виходу при збереженні обсягу в 30 сторінок, 

зʼявилися спеціальні додатки, де містилися результати і хроніка перегонів і скачок; 

для журналу стало характерним висока якість паперу і численних ілюстрацій. 

Журнал користувався успіхом, у ньому публікувалися видні спортивні діячі та 

журналісти. Проте вже в червні 1899 р., на 26 числі, цей грунтовний, вкрай 

насичений, добре інформований журнал, який за словами Г. А. Дюперрона, 

наблизився до типу закордонних розкішних видань, раптом перестав існувати» [2, с. 

103]. 

Третім спортивним виданням Києва став вузькоспеціалізований часопис 

«Шашки» (1897–1901) — «ежемесячный журнал, посвящённый изложению и 

анализу шашечной Игры»». Це видання стало лише четвертим і найбільш  тривалим 

ЗМІ з цього виду спорту в дореволюційній Росії. Усього вийшло 54 номера. 

Видавцем та головним редактором журналу був П. Бодянський*. У часописі активно 

пропагувалися як «русские шашки», так і «столбовые шашки» (т. зв. «башни или 

туры»). Видання присвячувалося як професіоналам, так і аматорам, а також 

початківцям. З часописом співпрацювали відомі шахісти, зокрема В. Шошин*. Як 

відзначив Д. Нукельман, «це був перший спеціальний шашковий журнал на теренах 

країни. Загалом у ньому було надруковано 103 партії з приміт., 468 етюдів, 80 

завдань»  [118]. 

Більш повну характеристику часопису «Шашки» дав К. Алексєєв: «Перший у 

країні спеціальний шашковий журнал став видавати в Києві невтомний 

популяризатор цієї гри П. Бодянський. Журнал «Шашки» виходив щомісяця на 16–

18 сторінках при співпраці М. Панкратова, В. Шошина і В. Левицького. У ньому 

було опубліковано багато партій, етюдів, кінцівок, містилися аналізи 

найважливіших партій, біографії найсильніших шашкістів, розповіді про різні види 

шашкових ігор в Росії і за кордоном, інформації про численні змагання за дошкою і 

за листуванням, огляди змісту шашкових відділів в інших виданнях. П. Бодянський 

організував за допомогою журналу шашкові турніри, намагався оживити видання 

віршами та оповіданнями. І лише по закінченню 4-х років (що багато для виключно 
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шашкового видання) написав: «все збільшуваний недосуг змушує нас оголосити, що 

з січня майбутнього року журнал «Шашки» нами видаватися не буде» [2, с. 143–

144]. Журнал залишив значний слід в історії української спортивної преси, оскільки 

став хронологічно першим і другим загалом часописом за всю історію спортивної 

вітчизняної преси, присвяченим суто шашковій грі. Проте практика його видання 

показала, що найбільш доречним є заснування часописів, яким був би притаманний 

синкретизм шахів і шашок з превалюванням відділу шахів. 

Ужиткове спрямування мав «журнал, посвященный коннозаводству, коневодству 

и конскому спорту» — «Киевский конский спорт» (1912–1916), що виходив 

напередодні забігів та перегонів. Видавцем та редактором часопису був 

Я. Лапицький. Щороку виходило від 50 до 57 номерів. Усього їх з’явилось 267. 

Часопис був надзвичайно читабельним, що зумовлювалося популярністю кінного 

спорту в Києві. Кінний спорт у місті був офіційно визнаний ще в 1867 р. і активно 

пропагувався спочатку Київським товариством випробування коней, а пізніше — 

Київським товариством аматорів кінського бігу, яке очолював князь М. Репін. 

У грудні 1913 р. засновано журнал «Автомобильная жизнь и авиация» (1913–

1914). Цей ілюстрований спортивно-технічний журнал видавався 18 разів на рік 

Київським клубом автомобілістів спільно з Київським товариством 

повітроплавання. Редактором-видавцем був В. Топоров. З 1914 р. журнал, окрім 

В. Топорова, редагував пілот-авіатор І. Радзевич. Видання містило місцеву 

інформацію про Київський автомобільний клуб, передруковуючи іноді статті з 

російських часописів «Автомобиль» та «Автомобилист». Крім автомобільних справ, 

редакція висвітлювала досягнення повітроплавання й авіації, друкувала статті про 

виставки, польоти, змагання. У журналі існували два відділи: авіації, де провідним 

автором був І. Радзевич, та автомобілізму, який провадив Б. Бубнов. 

Вихід журналу був тісно повʼязаний з розвитком у місті автомобілізму. Як 

відзначає С. Цалик: «Автомобільна епоха» у столиці України веде свій відлік з літа 

1897. «Саморушні екіпажі» вразили уяву киян. Кожен автомобіль збирав натовпи. 

Київ настільки «автомобілізувався», що в 1913 році тут почав видаватися 
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ілюстрований спортивно-технічний журнал «Автомобильная жизнь и авиация» 

[192]. Часопис містив багато профільної реклами. Як відзначив К. Алексєєв, це було 

характерно для усіх автомобільних видань, оскільки реклама такої вартісної 

продукції як автомобілі дозволяла видавцям, на відміну від іншої спортивної преси, 

мати гарний фундамент для фінансового забезпечення журналів [2]. 

Характерна риса видання полягала в синкретизмі, поєднанні в ньому двох видів 

спорту: автомобілізму та повітроплавання. Загалом у всій Російській імперії було 

лише три такі своєрідні видання. Специфіку функціонування ЗМІ з таким змістом 

пояснив К. Алексєєв: «Автомобіль може бути названий батьком повітроплавання. 

Ця надзвичайно близька спорідненість і глибокий звʼязок між автомобілем і 

повітроплаванням, яким рівною мірою належить величезне майбутнє, стала 

головною підставою для обʼєднання цих двох галузей на сторінках журналів. Такий 

журнал змішаної тематики створювався як офіційний орган відразу двох товариств 

— автомобільного та повітроплавного — на основі ідеї рівного представництва 

обох. У такому випадку відбувалося розділення змісту за двома основними 

відділами, кожен з яких у свою чергу членувався на дрібніші відділи: офіційний, 

науково-технічний, хроніку, белетристику» [2, с. 177]. 

Часопис припинив існування у зв’язку з початком Першої світової війни. Проте 

на думку К. Алексєєва, подібні журнали однаково не могли існувати довго, оскільки 

автомобілізм і авіаспорт, розвиваючись, розходились у шляхах еволюції і вимагали 

детальної уваги та створення вузькоспеціалізованих органів. 

Упродовж 1913 р. виходив у світ журнал «Красота и сила», що став видатним 

явищем цього періоду й за змістовою якістю, й за участю в ньому провідних 

спортивних журналістів, спортсменів, науковців та громадських діячів Російської 

імперії. Вихід часопис був повʼязаний з тим, що влітку 1913 р. у Києві була 

проведена Перша Всеросійська Олімпіада. Як відзначає автор статті «Олимпийские 

игры в Киеве»: «Опівдні 20 серпня на Спортивному полі (це в районі нинішньої 

Лукʼянівки) було надзвичайно велелюдно. Усе місто прийшло на відкриття 

Олімпіади. Учасники зʼїхалися з усіх кінців імперії… Уся київська преса 
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висвітлювала Першу Руську Олімпіаду. Перші шпальти газет відводилися для 

оголошень, анонсів і репортажів з місць подій… Журнал «Красота и сила» був 

офіційним інформаційним партнером Олімпіади і повністю був присвячений іграм» 

[122]. Проведення олімпіади саме в Києві було зумовлене тим, що Київ став місцем 

проведення Всеросійської промислової виставки, а олімпійські ігри тоді були 

приурочені промисловим виставкам. Часопис позиціонував себе як «Двухнедельный 

журнал физического воспитания и спорта». З № 4 виходив з підзаголовком 

«Официальный орган секций: воздухоплавательной, физического воспитания, 

спорта и охоты Всероссийск. выставки 1913 г. в Киеве и киевского кружка «Спорт». 

Видавцем-редактором часопису був О. Роханський, а з № 7 — В. Крамаренко* та 

О. Анохін (псевдонім Б. Рос)*. 

За К. Алексєєвим, головна особливість цього часопису полягала в популяризації 

жіночого спорту [2]. А. Приходько назвала цей журнал «одним з найавторитетніших 

українських періодичних видань початку ХХ ст.», відзначивши, що прикладом для 

наслідування організаторам послужив французький журнал «La Culture physique» 

[143]. Гаслом часопису став афоризм В. Гете: «Тільки з досконалої сили 

народжується краса». Концепція видання висловлена в статті «Від редакції» в № 1, 

де О. Роханський писав, що лише «поєднання краси і сили під загальним покривом 

здоровʼя може дати істинно фізично розвинену людину»; наголошував, що редакція 

прагне створити незалежний орган фізичного виховання з науково-спортивним 

відділом. Контент журналу групувався в рубриках: «Физическое воспитание, 

образование и развитие в семье и школе», «История, философия, гигиена спорта и 

спортивная беллетристика», «Биографии спортивных деятелей и библиография их 

работ», «Виды спорта и спортивные зрелища», «Спортивная хроника в стране и за 

рубежом», «Обзор спортивной печати», «Советы читателям», «Научные статьи», 

«В школе», «Жизнь обществ». 

Як відзначила А. Приходько, популярність журналу забезпечував, насамперед, 

авторський склад співробітників, серед яких були видатні фахівці не тільки з 

України, але з усієї Росії [143]. З журналом співпрацювали редактор часопису «Сила 
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и здоровье» Г. Трунн; київський вчений-авіатор, всесвітньовідомий авіаконструктор 

І. Сікорський; один з ініціаторів проведення Київської Олімпіади А. Вешке; голова 

Всеросійського товариства важкоатлетів, один з лідерів російського спортивного  

олімпійського руху Л. Чаплінський, а також такі надзвичайно відомі журналісти, як: 

Г. Дюперрон*; Є. Гарнич-Гарницький*; І. Лебедєв*. 

У цьому часописі формувався культ красивого, сильного і здорового людського 

тіла, репрезентувалася концепція спорту як духовного і фізичного здоров’я. Як 

відзначив К. Алексєєв, журнал займався насамперед висвітленням найкращих 

способів зміцнення організму [2]. 

Варто відзначити, що особливістю розвитку спортивної журналістики 

дореволюційного періоду було те, що вона синтезувалася з мистецькою пресою; 

таку періодику варто кваліфікувати як мистецько-спортивну. Цей різновид 

спортивної преси був широко репрезентований як в одеській, так і в київській та 

харківській періодиці. 

О. Хобта, аналізуючи мистецьку періодику Одеси 1910–1920-х рр., відзначила: 

«В одеських газет і журналів початку ХХ ст. було кілька спільних рис. Майже всі 

вони, крім новин і питань театру, музики і кіно, відображали на своїх сторінках події 

з життя спорту, цирку і рідше біржі. Театральна періодика містила такі спортивні 

відділи, як спорт і скачки, автомобільний спорт, футбол, аероплани, шахи. Газета 

«Театральный день» так писала про своє призначення: «щоденна газета з 

програмками лібрето і одеських театрів, з відділами біржі і спорту». Щомісячний 

журнал «Дивертисмент» називає себе органом театру, цирку та спорту… Газета 

«Театральные отголоски» так сформулювала коло явищ, які її цікавитимуть: 

«щотижнева газета з програмами лібрето, театрів, концертів і видовищ», маючи на 

увазі спорт та ілюзіон» [191, с. 176]. Мистецько-спортивна преса користувалася 

популярністю в читача й функціонувала значно більше, ніж звичайні спортивні 

часописи. Яскравим прикладом цього є видання «Дивертисмент» — ілюстрований 

журнал театрів, варʼєте і спорту, що виходив в Одесі упродовж 1907—1918 рр. 
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Мережа театрально-спортивних видань розгорнулася й у Києві. У 1907 р. в місті 

зʼявляється часопис «Искусство и спорт», що позиціонує себе як «театрало-

спортивная газета», що виходить двічі на тиждень. Видавцем та редактором газети 

був М. Трифонов. У 1913 р. у місті функціонував журнал «Спортивно-театральное 

обозрение» з підзаголовком «Спорт, театр, выставка», що видавася напередодні днів 

забігів та перегонів. Видавцем та редактором часопису був О. Сецинський тощо. 

Намагаючись пояснити поєднання мистецтва та спорту в тогочасній пресі 

І. Михайлин відзначив, що «для журналістики початку ХХ ст. був притаманний 

певний синкретизм і спільним концептом, який обіймав і спорт і мистецтва, було 

поняття розваги, продуктивне проведення вільного часу» [109, с. 194]. Проте 

пояснювати симбіоз мистецтва та спорту лише поняттям розваги недостатньо. 

Мистецтво і спорт гібридизувались у тогочасній пресі завдяки тому, що спорт у ті 

часи розумівся як високе мистецтво, видовище. Тож мистецько-спортивна преса 

сприймалася як цілком правомірне явище (саме мистецько-спортивна, оскільки на 

когнітивному рівні головним і об’єднуючим виступає концепт «мистецтво»). 

Мистецтво і спорт об’єднує також їх культурологічний контент. «Культурологічний 

— той, що стосується культурології, як тієї галузі знання, що пов’язана з вивченням 

духовної культури суспільства. Ядром художньої культури є мистецтво як форма 

художньо-образної інтерпретації дійсного та уявного. Видання, що вивчають, 

репрезентують, описують мистецтво, складають окремий мас-медійний сегмент, а 

також за своїм призначенням мають культурологічний характер» [161, с. 133]. 

Відомо, що спорт є важливою частиною національної культури. 

Таким чином, порівняємо основні особливості української спортивної преси 

початкового періоду в Російській та Австро-Угорській імперіях (Галичині): 

1) спортивна преса в підросійській Україні виникає одночасно в Одесі, Києві, 

Харкові, весь період репрезентована лише в цих містах і виходить лише російською 

мовою. На відміну від підросійської частини, у Галичині спортивна преса виходила 

лише в одному місті – у Львові, що було зумовлено провінційністю інших міст 
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регіону, зосередженістю у тогочасному Львові еліти українського народу, і 

функціонувала як польською, так й українською мовами; 

2)  на відміну від спортивної періодики Галичини, що народжувалася у 

національно-патріотичних спортивних товариствах, як-то «Сокіл», «Січ», спортивна 

преса підросійської частини формувалася як приватна ініціатива прихильників 

спорту, як орган окремих спортивних клубів різного напряму (кінних, авіаційних, 

автомобільних тощо); 

3) спортивна преса України в Російській імперії формується насамперед як 

вузькоспеціалізована (галузева) преса, так само як і спортивна преса Галичини; 

серед тематичних сегментів превалювали видання з кінного спорту, автомобілізму 

та повітроплавання, у той час як в Галичині провідними спортивними напрямами 

були руханка, спортивний туризм, альпінізм, футбол, циклізм. Впадає в око 

відсутність в підросійській Україні футбольних видань, часописів з циклізму.  

4) у спортивних часописах підросійської України переважно висвітлювалися такі 

види спорту, як: кінний спорт, автомобілізм, повітроплавання, велосипедний спорт, 

водний спорт, легка атлетика, шахи, фехтування. Активно репрезентувалися такі 

види спорту, які були пов’язані з армією і воєнною справою. У спортивній пресі 

Галичини меншою мірою висвітлювалися водний спорт та повітроплавання, 

натомість широко репрезентувалися футбол, циклізм, лещетарство, руханка, 

альпінізм. Превалювання в регіонах тих чи інших видів спорту зумовлювалося їх 

географічним розташуванням та європейськими віяннями, зокрема якщо в Одесі 

поширювався водний спорт та авіаспорт, то в Галичині – альпінізм, спортивний 

туризм і циклізм. Велику роль відігравали у висвітленні тих чи інших видів спорту 

інтенції влади обох регіонів України.  Великою мірою, якщо в підросійській Україні 

пропагувалися види спорту, що необхідні для армії, тобто види спорту з технічною 

складовою, то в Галичині акцент робився на ті спортивні напрями, що найбільше 

сприяли розвитку здоров’я, сили. 

5) провідними жанрами у виданнях підросійської України були інструктивні 

(спортивно-методичні) статті, науково-технічні статті, замітки, звіти, репортажі, 
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нариси про спортсменів, некрологи та белетристика. Жанрологія спортивної преси 

Галичини була значно біднішою, акцент у матеріалах насамперед робився на 

національно-патріотичну спрямованість задля пробудження національної свідомості 

українців в умовах гніту, цей мотив був відсутній в спортивній пресі Російської 

імперії; 

6) спортивні часописи цього часу в обох регіонах материкової України 

функціонують нетривалий час — від одного до трьох років. Гігантами спортивної 

преси підросійської України цього періоду були: «Записки горного Крымского 

клуба» (1891–1915, Одеса), «Вестник голубиного спорта» (1893–1904, Київ),  

«Русский спорт» (1906–1916, Харків), «Бега и скачки» (1907–1915, Одеса), в 

Галичині – «Коло» (1895-1899, Львів) та «Вісти з Запорожа» (1902, 1910-1914, 

Львів). Нетривалість існування часописів була зумовлена відсутністю широкого 

читацького інтересу до спорту, провінційністю української спортивної медіасфери, 

провінційністю та відсталістю українських міст в складі великих імперій (Австро-

Угорської та Російської), фінансовими труднощами видавців. На відміну від 

Галичини, де спортивна преса з початком війни занепала, у підросійській Україні 

спортивні видання продовжували існувати; 

7) часописи початкового періоду мали різну періодичність, зокрема траплялися 

щотижневики, двотижневики, щомісячники, видання, що виходили двічі та тричі на 

місяць, та щорічники. Дуже часто періодичність залежила від типологічного 

критерію (виду спорту, який висвітлювався часописом), зокрема найбільшою 

частотністю характеризувалися видання з кінного спорту, що пояснювалося 

великою кількістю кінних перегонів; 

8) видавцями, редакторами та журналістами спортивних видань були переважно 

колишні та діючі спортсмени, члени спортивних товариств; 

9) більшість спортивних часописів підросійської України належали приватним 

особам. За спостереженнями Є. Соніної, спочатку приватні видавці були 

«ідейними», тобто основною інтенцією мали розвиток та пропаганду спорту, а в 

1910-х рр. з’явився тип видавця-комерсанта, що видавав часопис лише з метою 
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отримання прибутку [2, с. 76]. Найбільш прибутковими вважалися видання з кінного 

спорту, оскільки в ньому обертались найбільші гроші. Саме тому більшість 

спортивних часописів підросійської України репрезентували кінний спорт. У 

Галичині, де спортивна преса була насамперед інституційною, переважав тип 

ідейного видавця;   

10) провідними функціями спортивної журналістики на початковому етапі були 

просвітницько-освітня (сприяти розвитку нового, здорового способу життя), 

пропагандистська (пропагувати нові види спорту і їх методику, залучати аудиторію 

до спортивних товариств і клубів) та організаційна (виступати організатором 

різноманітних спортивних змагань). Окремо для Галичини слід говорити також про 

національно-патріотичну функцію спортивної преси (що була спрямована на те, щоб 

пробуджувати національну свідомість в українцях для боротьби проти гнобителів, 

об’єднувати всіх українців регіону, підкреслювати їх самобутність, виховувати в 

українському народові почуття честі, витривалості, дисципліни). 

 

 

2. 2. Розвиток спортивної преси України в 1920-1930-х рр. в УРСР та на 

Західній Україні 

 

2. 2. 1. Спортивна преса на теренах України у 1917–1921 рр. 

1917–1921 рр. ознаменували собою другий період в історії спортивної преси 

України (цей період охоплює розвиток спортивної журналістики на 

східноукраїнських землях). Це був час національно-визвольних змагань, жовтневого 

більшовицького перевороту в Петрограді, падіння Російської імперії, громадянської 

війни та повоєнної руїни. «Період з 1917 по 1921 рр. — доба національно-

визвольних змагань, — відзначила К. Ульянова, — характеризується скасуванням 

цензурних обмежень у 1917 р., результатом чого було встановлення повної свободи 

як для усної, так і для друкованої полеміки, піднесення сміливої журналістської 
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думки. Соціально-політичні зрушення 1917–1921 рр. сприяли відродженню 

національного руху, що знайшло своє відображення на шпальтах українських газет. 

Кінець періоду відзначається тяжкими умовами існування преси й скороченням її 

кількості у зв’язку з розгортанням громадянської війни» [184, с. 47]. Це якраз і 

пояснює той факт, що спортивні часописи в цьому періоді виникали лише на його 

початку, тобто протягом 1917–1919 рр. У цілому спортивне життя в країні 

переживало занепад. У цей період в Україні виходило лише 6 спортивних видань. 

Так, в Одесі на початку аналізованого періоду відновлено періодичний орган — 

бюлетень «Жизнь Крымско-Кавказского Клуба», але вийшло всього вісім чисел. 

Як відзначила А. Волобуєва, в цьому ж 1917 р. у Києві виходив журнал «Спортсмен 

и бега», де «друкувалися календар спортсмена з інформацією про міста й дні 

перегонів та скачок, програми перегонів, репортажі з міст, де відбулися перегони, 

виїздки коней, детально розповідалося про заводи з вирощування коней, про 

продаж/купівлю коней, давалася характеристика породам» [28, с. 82]. 

У 1918 р. в Катеринославі виник журнал «Екатеринославский спорт». Це був 

щотижневий журнал, присвячений питанням фізичного розвитку і спорту, який 

переважно висвітлював місцеві змагання. Провідними журналістами часопису були 

А. Зіскінд (секретар Катеринославської футбольної ліги) та Є. Гарнич-Гарницький* 

(лікар, засновник Київського атлетичного товариства). Часопис переважно 

висвітлював міжміську футбольну олімпіаду в Маріуполі 1918 р., де брали участь 

команди з Катеринослава, Краматорська та власне Маріуполя. 

У 1918 р. в Харкові виходить журнал «Спорт и тотализатор» (вийшло 12 №№). 

У цьому ж 1918 р. у Київі з’являються видання «Спортсмен на бегах» (3 числа) та 

«Бега и фавориты» (далі назва змінюється на «Спорт и фавориты», вийшло 

70 номерів). Як свідчить О. Пархітько [133], в 1919 р. в Одесі виходив часопис 

«Бега и скачки» (вийшло 20 номерів). 

Загалом період характеризувався появою спортивних одноденок. Така ж ситуація 

спостерігалася й з іншими типами видань. Як відзначила О. Хобта: «Характерною 

рисою періодичних видань 1917 р. є короткотривалість їх виходу. Так, сатирично-
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гумористичне видання «Бомба» вийшло обсягом лише 20 номерів і було 

рекордсменом вказаного типу видань. Крім того, слід зазначити, що багато 

періодичних часописів, що засновувались у 1917 р. були одноденками: «Голос 

анархиста», «Голос правды», «Голос православных», «Единение»» [189, с. 190]. За 

словами О. Андрєєва, журналіста часопису «Русский спорт», жовтнева революція 

виявилася фатальною для спортивної журналістики. 

Важливу роль у розвитку спортивної преси України зіграв третій період, що 

охоплює 1922–1939 рр., коли щороку в Україні виникала низка спортивних 

часописів. Саме в цей час з’явилися гіганти української спортивної преси, що 

продовжили функціонувати й у незалежній Україні. Спортивна журналістика в цей 

період активно розвивалася як на східних, так і на західноукраїнських землях 

(насамперед в Галичині, і меншою мірою в Буковині та Закарпатті), незважаючи на 

те, що вони перебували в складі різних країн (СРСР, Польщі, Румунії та 

Чехословаччини відповідно). Отже, розглянемо спортивну пресу золотого періоду в 

УРСР та на Західній Україні. 

 

 

2. 2. 2. Спортивна преса УРСР 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

У 1922 р. в Україні остаточно встановилася радянська влада. 30 грудня 1922 р. 

засновано СРСР, до складу якого, окрім РСФРР, БСРР, ЗСФРР, увійшла УРСР. 

У 1920–30 рр. у країні запроваджено політику коренізації, одним з проявом якої стає 

українізація. У цей час на теренах України спостерігається стрімкий розвиток 

культури і в першу чергу журналістики. Насамперед активно в цей час розвивається 

спортивна журналістика. 

Спортивна періодика УРСР 20-30-х років є феноменальним явищем української 

журналістики. Цей час можна по праву назвати золотим періодом в історії 

української спортивної журналістики, що розпочався у зв’язку з НЕПом та 

українізацією. Дата закінчення періоду зумовлена тим, що після завершення 
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українізації в 1933 р. спортивні часописи за інерцією продовжували виникати, 

можливо, через те, що політика коренізації не була остаточно припинена, про що 

зокрема зазначає О. Бойко: «Остаточно політика коренізації в Україні була згорнута 

у 1938 р.» [12, c. 417]). Але розвиток спортивної преси України поступово йде на 

спад і закінчується в 1939 р. 

У цей час відбувається активне формування національної, питомо української 

спортивної преси, яка виходила державною мовою. На відміну від дореволюційної 

епохи, спортивна преса цього часу функціонує не лише в трьох провідних містах 

держави, а в кожному регіоні, виникає в райцентрах, на заводах, у колгоспах, на 

фабриках, машино-тракторних станціях тощо. Відбувається активне переосмислення 

спорту як соціокультурного феномену. Якщо раніше спорт концептуалізувався через 

поняття розваги, видовища, мистецтва, то у 1920–30-ті роки спорт сприймається 

крізь призму ідеології, політики, розглядається як істотний важіль будування нової 

людини й держави. Набирає архіважливого значення концепція спорту як духовного 

й фізичного здоров’я та як державної політики, адже країні була потрібна фізично й 

психічно здорова людина для важкої фізичної праці на виробництві та для захисту 

країни від ворога. Особливо яскраво це спостерігалося на шпальтах видань 

«Готовий до праці та оборони», що були основою радянської системи фізкультури. 

У цей час активно провадяться Всеукраїнські та Всесоюзні олімпіади, 

спартакіади, які засвідчують важливе значення спорту для радянської влади. 

Більшість спортивних часописів цього періоду виходили під гаслом: «Только 

здоровым телом и духом войдём мы в Царство Коммунизма!» (зокрема «ВФК», 

«Спортивный листок» тощо). Відтак, у 1920–30-ті роки спорт став могутнім 

чинником масового оздоровлення та політичного й культурного виховання народу. 

У цьому періоді в УРСР активно формується регіональна та міська преса. 

Спортивна періодика існувала практично в кожному адміністративно-
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територіальному центрі тодішньої України
1
, крім Вінниці, Кременчуга та Поділля, 

зокрема 14 часописів функціонувало у Києві; 17 — у Харкові; 6 — в Одесі; 4 — 

у Дніпропетровську (Катеринославі); 3 — у Кривому Розі; по 2 — в Полтаві, 

Херсоні, Луганську; по одному — у Чернігові, Житомирі, Сталіно, 

Красноармійську, Кіровограді, Запоріжжі, Сімферополі, Первомайську, Білопіллі. 

В історії спортивної преси 1920–30-х років можна виокремити три періоди: 

1) 1922–1929 рр. — становлення спортивної преси УРСР, що ознаменовані 

появою універсальної спортивно-фізкультурної преси, мистецько-спортивних 

видань та вузькоспеціалізованої спортивної періодики. У цей період виникло 

21 спортивне видання в шістьох містах: Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі 

(Дніпропетровську), Полтаві, Чернігові. Прикмети видань цього часу –– ефективна 

зворотна комунікація з читачами та авторами, що велася в рубриках «Почтовый 

ящик» і була припинена в наступні періоди, та розвиток науково-методичної 

тематики, репрезентованої в рубриках «Научные статьи». У цьому періоді 

превалюють російськомовні видання; 

2) 1930–1934 рр. — зміщення акцентів зі спортивної на фізкультурну тематику; 

політизація спорту; поява преси «ГПО» з ідеалом людини фізично сильної, здатної 

до високопродуктивної праці та захисту Вітчизни; розквіт преси пролетарських 

спортивних товариств; розвиток виробничо-фізкультурної преси шахт, заводів, 

фабрик, колгоспів. У цей час виникли 28 часописів; спортивна преса функціонує 

відразу у 14 містах УРСР: Харкові, Києві, Одесі, Дніпропетровську, Кривому Розі, 

Сталіно, Красноармійську, Житомирі, Кіровограді, Сімферополі, Первомайську, 

Запоріжжі, Херсоні, Луганську; превалюють україномовні видання, виходить 

наприкінці періоду гігант української спортивної журналістики «Спортивна газета»; 

3) друга пол. 1934–1939 рр. — поступовий занепад спортивної преси (пов’язаний 

з голодомором та масовими репресіями), зміщення акцентів з фізкультурної на 

спортивну тематику. У цей час видаються 9 часописів, з них лише два виникають 

                                                           
1
 Детальніше про спортивну пресу УРСР у статті: Сазонова Ю. А. Спортивная пресса УССР 1920-30-х годов: 

типология, периодизация, особенности развития, историко-функциональный аспект / Ю.  А. Сазонова // Вестник 

Московского университета. Серия Журналистика. — 2014. — № 3. — С. 121–137. 
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саме в цей час («Шахіст» та «Информационный бюллетень спортивного 

добровольного общества «Локомотив Юга»), інші сім засновані раніше. 

Спортивні видання періоду поділялися за тематикою на групи: універсальні, 

вузькоспеціалізовані, виробничо-фізкультурні, мистецько-спортивні, часописи 

«ГПО»; за приналежністю: офіційні видання рад фізичних культур різного рівня 

(всеукраїнських, обласних (губернських), міських, районних); видання спортивних 

товариств «Динамо», «Локомотив», товариства заохочення конярства тощо; видання 

підприємств (шахт, заводів, фабрик тощо); видання частин Червоної армії. 

Поділ за тематичним спрямуванням: 1) виданння з кінного спорту — 4; 

2) видання з шахів — 1; 3) видання з автомотобілізму — 1; 4) видання з 

повітроплавання — 1; 5) видання з мисливства — 1; 6) видання з фізичної культури 

— 19; 7) універсальні часописи — 19; 8) виробничо-фізкультурна преса — 10; 

9) преса ГПО — 6; 10) спортивно-мистецькі видання — 1. 

Українська спортивна преса цього періоду веде відлік від 1922 року, коли в 

Україні створено відразу 10 спортивних часописів: по чотири в Харкові й Києві, по 

одному в Чернігові й Полтаві. 

І. Чудинов, описуючи 1920-ті роки в історії спорту, наголосив: «Незважаючи на 

екстремальні умови, пов’язані з падінням виробництва, зростанням безробіття, 

важким продовольчим станом, на значній території країни в ці роки йшов активний 

процес формування державних і громадських структур у сфері фізичної культури та 

спорту. Основну роль у формуванні цього процесу зіграло Головне управління 

загального військового навчання» [196, с. 53]. Слушно охарактеризували 1922 рік 

М. Олійник та Ю. Грот: «Хоча й була проголошена в жовтні 1917 року радянська 

влада, відгомони громадянської війни чулися в країні до кінця 1922 року. Країну Рад 

стискали лещата економічної блокади, вона зубожіла, жила в голоді й холоді. 

Млявими стояли заводи й фабрики, порушилися, завмерли чіткі ритми «головної 

житниці Європи». Чи до спорту їй тоді було?» [121, с. 37]. Але виявилося, що саме 

так. 

Розвиток спортивної преси цього часу мав декілька причин. 
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1917-1920-ті рр. в історії нашої держави — це часи цілковитої руїни, занепаду 

економіки. Розуміючи важке становище країни, влада прагнула підняти 

виробництва, економіку. Для цього слід було підвищувати продуктивність праці, 

широко залучати робітників до занять спортом. Відтак активно насаджувалася 

концепція спорту як духовного і фізичного здоров’я, що мала на меті масове 

оздоровлення суспільства, відновлення його фізичних сил після світової та 

громадянської воєн. Другою причиною розвитку спорту в УРСР слід вважати 

підготовку держави до оборони країни, до війни, що можна було здійснити 

насамперед за допомогою спорту. Третя причина розвитку спортивної преси крилася 

у розвитку спорту, тобто була пов’язана в першу чергу з швидким поширенням 

футболу наприкінці 1921 р. За свідченням О. Бабешка, саме в 1921 р. в ході Першої 

Всеукраїнської олімпіади в Харкові була проведена першість України з футболу [4]. 

Спортивна преса починає активно формуватися саме у 1922 році, тобто відразу після 

завершення Першої Всеукраїнської олімпіади й перед або відразу після Другої 

Всеукраїнської олімпіади. 

Саме посилення інтересу до спорту з боку держави спричинило появу спортивної 

преси. Кількісному вибуху спортивного сегмента журналістики  сприяли постанови 

радянської влади щодо розвитку спорту
1
. 

Перший період (1922-1929). Видатним явищем цього періоду став журнал 

«Вестник физической культуры» (1922–1929) (далі «ВФК»). Згадуючи про «ВФК», 

О. Півень зазначив, що редакція часопису приділяла належну увагу розвитку 

фізичної культури, впровадженню її у виробництво й побут широких народних мас, 

                                                           
1 Постанови радянської влади щодо розвитку спорту у 1910-1920-х рр.: Декрет Ради Народних комісарів і ВЦВК 

«Про введення всезагального військового навчання (Всевобучу) трудового населення з метою підготовки його до 

захисту завоювань Жовтня» (22 квітня 1918), постанова І Всеросійського з’їзду працівників фізичної культури «Про 

прийняття положення про допризовну підготовку» (квітень 1919), наказ Головного управління Всевобучу «Про 

організацію Вищої Ради фізичної культури при Головному управлінні Всевобучу» (серпень 1920), наказ Революційної 

Ради Республіки «Про запровадження спортивно-гімнастичної підготовки як обов’язкової форми підготовки військ» 

(16 серпня 1922), Декрет ВЦВК РРФСР «Про утворення Вищої і місцевих рад фізичної культури трудящих РРФСР» 

(жовтень 1923) [60]. Саме в 1923 р. у Харкові була створена Вища рада фізичної культури України, яку очолив 

секретар ВУЦВКу О. І. Буценко, а головою спортивно-технічного комітету став В. А. Блях. ВРФК на чолі з О. І. 

Буценком та В. Бляхом зіграла архіважливу роль у розвитку спорту та створенні мережі спортивних видань,  
впроваджувала в галузь фізкультури колективну гімнастику й масові фізичні заняття, сприяючи пролетаризації 

спорту, поляризувала Червоний спортивний інтернаціонал, координувала роботу багатьох спортивних редакцій. 

Окрім ВРФК, розвитку спорту в УРСР сприяв Всесоюзний Комітет у справах фізкультури й спорту. 
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ставала організатором фізичної культури під час виробничих процесів. У часописі 

друкувалися матеріали державних діячів, українських дослідників, істориків 

фізичної культури. Уже в 1926 р. журнал став найбільш популярним і масовим, його 

визнано найкращим у СРСР, рекомендовано всім установам [135]. 

28 листопада 1928 р. газета «Комсомолець України» повідомила, що журнал 

«Вестник физической культуры» було премійовано в Парижі на виставці 

фізкультурної преси. Журнал був місячником і видавався форматом А 5 накладом 

3 000 прим. (у 1925 р. тираж зріс до 12 000). Видавцем журналу була Харківська 

губернська рада фізичної культури і ЦК КСМУ. Головним редактором видання був 

відомий дослідник фізкультурно-спортивного руху в Україні д-р В. Блях*. 

У брошурі «Десятиріччя радянської фізкультури на Україні» (1935) В. Блях 

назвав свій журнал не лише першим спортивним виданням України, а взагалі 

єдиним на Харківщині (не рахуючи фізкультурно-спортивну пресу підприємств та 

«ГПО», хоча на той час у Харкові існувало 17 спеціалізованих спортивних 

часописів), давши йому таку характеристику: «На Україні фізкультурна преса 

фактично почала своє існування в 1922 р. виданням журналу «Вестник физической 

культуры» — органа ВРФК і ЦК ЛКСМУ. Журнал виходив російською мовою; 

добре ілюстрований і оформлений журнал займав перше місце серед фізкультурних 

журналів Союзу. Характер журналу — науково-методичний. З 1929 року журнал 

почав виходити українською мовою. Наприкінці 1925 року при журналі «Вестник 

физической культуры» організовано видавництво фізкультурної книжки» [11, с. 91]. 

У «ВФК» висвітлювалися такі види спорту: футбол, легка та важка атлетика, 

шахи, велосипедний спорт, плавання, лаун-теніс, стрілковий спорт, авіація, 

автомобілізм, бокс, хокей, лижний спорт, баскетбол, боротьба (зокрема самбо). 

Існували такі рубрики: «Научные статьи», «Хроника по Украине и по России», 

«Красная армия и спорт», «Детское движение», «За рубежом», «Справочный отдел 

спортсмена», «Официальный отдел», «Почтовый ящик». 

У рубриці «Научные статьи» подавалися спортивно-медичні праці, автором яких 

був В. Блях. У рубриці «Статьи руководящего характера по всем видам спорта» 
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містилися статті з фізичного виховання та методичні статті. Під рубрикою «Хроника 

по Украине и по России» вміщувалися замітки, інформаційні огляди й репортажі 

з різних видів спорту, які подавалися в підрубриках «Футбол», «Шахматы», «Лёгкая 

атлетика», «Бокс» тощо У рубриці «Красная армия и спорт» подавалися статті з 

фізичного виховання воїнів, які мали на меті навчити бійця виховній гімнастиці, 

воєнно-прикладній гімнастиці, плаванню, володінню холодною зброєю, також 

подавалися методичні статті з гри у футбол. У рубриці «Детское движение» («Юный 

Спартак)» розглядалася діяльність дитячих організацій у різних регіонах або 

аналізувалася мета створення дитячих організацій спартаківців, яку виношувала 

влада СРСР. Під рубрикою «За рубежом» містилися інформаційні замітки та 

інформаційні огляди, у яких висвітлювалися спортивні змагання в різних країнах 

світу: Франції, Швейцарії, Німеччині, США, Великобританії, Норвегії тощо. 

У рубриці «Официальный отдел» подавалися накази та постанови Харківської 

губернської ради фізичної культури, постанови Наркомдіну, циркуляри інспекцій 

військово-навчальних закладів. У рубриці «Справочный отдел» містилися поради 

читачам, пов’язані з фізичною культурою та спортом. Під рубрикою «Почтовый 

ящик» подавалися роз’яснення авторам з приводу публікації їх статей та давалися 

поради щодо їх подальшої співпраці з журналом. 

У № 4 1924 р. з’явилася рубрика «Странички Юмора», де подавалися фейлетони, 

анекдоти, гуморески, різні сенсації та цікаві поради футболістам. Наприкінці 1924 р. 

з’явилися рубрики «Конский спорт», «Авиация и спорт», «Охота и рыболовство». 

Провідні жанри журналу «ВФК» у 1923–1924 рр.: хронікальні та розгорнуті 

замітки, інформаційні огляди, інформаційні звіти, репортажі з елементами аналізу, 

аналітичні звіти, пропагандистські статті, спортивно-медичні статті, аналітичні 

статті з фізичної культури та фізвиховання, методичні (інструктивно-технічні) 

статті, вірші, оповідання, пародії, фейлетони, нариси. 

У «ВФК» друкувалися автори з різних міст України та навіть з-за кордону: 

Р. Бенц (Берлін), В. Замятін (Сибір), С. Шевченко, І. Ганф (Петроград), Трегубов, 

Л. Черняк, Б. Чесноков (Москва), І. Бреслав (Таганрог), В. Вацек, Вольфсон (Київ), 



86 

 

Литовченко (Одеса), Пелепейченко (Мелітопіль), Широков, Б. Шифрін, Р. Ейдеман. 

З часописом співпрацювали відомі журналісти, теоретики фізвиховання, громадські 

діячі, зокрема В. Блях*, О. Альохін
1
, О. Буценко*, С. Привіс*, С. Павлов*, 

М. Погребецький
2
, П. Лосовський*, В. Крамаренко*, Г. Дюперрон*, В. Бедункевич*, 

Л. Ордін*, В. Аверін
3
, П.Іпполітов*, М. Подвойський*, Вісаріон, А. Чалов-Шиман

4
, 

К. Тір
5
. З 1929 р. в часописі з’являються публікації українською мовою Кості 

Чорного* (одного з провідних авторів харківського журналу «Динамо»), зокрема: 

фейлетони «Соціалістичне змагання дибом!» (1929, № 8), «Хто сказав» (1929, № 12), 

цикл гуморесок «Фізкультшкідники» (1929, № 10). Таким чином, слід відзначити, 

що в журналі працювали практично всі найвидатніші теоретики та практики 

фізичної культури й спорту країни. 

У 1928–1929 роках «ВФК» значною мірою модернізувався: збільшився формат 

видання (з А 5 на А 3), змінилися назви рубрик; тепер у журналі репрезентовані такі 

рубрики: «В Красной Армии», «За рубежом» (підрубрики «Рабочий спорт» і 

«Буржуазный спорт»), «По СССР», «Шахматы» (за редакцією О. Альохіна), 

«Физкультура и спорт среди детей» та «Почтовый ящик»; тираж зріс від 3 000 у 

1922 р. до 15 000 прим. у 1929 р., з’явилися додатки: 1) «Защита и нападение»; 

2) «Стрелковый спорт»; 3) «Физкультура пионера»; 4) «Тренировка и состязания»; 

5) «Как рационально использовать отпуск»; 6) «Зимняя тренировка легкоатлета». 

Редактором видання залишався В. Блях. Проте порівняно з 1922–1923 роками 

«ВФК» еволюціонував: урізноманітнилася жанрова палітра, з’явилася спортивна 

публіцистика: подорожні нотатки, портретні нариси, життєві історії, фейлетони, 

гуморески. Змінилася цінова політика. Так, у 1925 р. ціна № становила 50 коп. (на 

                                                           
1
 О. Альохін редагував у «ВФК» відділ «Шахи», друкуючи там звіти і репортажі партій; відомий шахіст, рідний брат 

видатного гросмейстера О. Альохіна, журналіст і видавець, що протягом 1913–1916 рр. видавав у Москві журнал 

«Шахматный вестник», будучи його провідним автором, автор декількох підручників з шахів. 
2
 М. Погребецький – теоретик спортивного туризму, автор праць «Путевая книжка туриста» (1929). 

3
 В. Аверін –  видатний  зоолог, громадський діяч, професор Харківського сільськогосподарського інституту, голова 

Центральної ради Всеукраїнського товариства мисливців та рибалок (1923–1933), автор статей з мислиства та конного 

спорту. 
4 А. Чалов-Шиман – спортсмен-легкоатлет, теоретик фізичної культури і спорту, автор підручників з легкої атлетики. 
5 К. Тір – спортсмен з ковзанярського та велосипедного спорту, теоретик фізичної культури і спорту, автор 

підручників з ковзанярського та велосипедного спорту. 
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рік — 4 крб. 50 коп. та 7 крб. з додатками). Але у 1929 р. ціну номера було 

зменшено до 20 коп. У 1930 р. змінюється періодичність — журнал стає 

двотижневиком. 

З квітня 1929 р. (№ 4) журнал став україномовним; його структура в цей час мала 

такий вигляд: «Шахи», «По СРСР», «По Вищим навчальним закладам», «В Червоній 

армії», «Фізкультура серед дітей», «Фізкультбібліографія», «Зі статей і листів», 

«Фізкультурні вибоїни», «Про все потроху», «Робітничий спорт», «Буржуазний 

спорт». У журналі з’явилися нові автори: В. Аркад’єв, І. Вонзблейн, А. Тарасов, 

М. Стремовський, Войтенко, М. Голобородько, Шенберг, Сластіхін, Сметанін, і 

насамперед відомий харківський фейлетоніст К. Чорний. 

Журнал починає проводити конкурси. Наприклад, у № 1 за 1929 відзначалося, що 

через брак у художній літературі оповідань про радянську фізкультуру редакція 

«ВФК» оголошує конкурс на краще оповідання з фізкультурного життя з преміями 

(оповідання мало відображати побут і будівництво радянської фізкультури) за 

1 місце — 100 крб., за 2 місце — 75 крб., за 3 — 50 крб. Удосконалюється 

комунікація з авторами та читачами в рубриці «Почтовый ящик», розширюється 

тематичний діапазон часопису, зокрема висвітлююються такі види спорту, як 

футбол, хокей, французька боротьба, гімнастика, бокс, плавання, повітроплавання, 

шахи, ковзанярський спорт, лижний спорт, важка атлетика, гандбол, мотоспорт, 

мисливство, риболовство, гребний спорт, кінний спорт, стрілковий спорт, 

велоспорт, парусний спорт, буферний спорт, кьорлінг, регбі, фехтування, ватер-

поло, планерні змагання, фігурне катання. 

Жанрова парадигма видання практично не зазнала змін; превалювали аналітичні 

та художньо-публіцистичні жанри. Серед аналітичних переважали аналітичні звіти, 

аналітичні статті, інструктивно-технічні статті, історичні статті. Серед художньо-

публіцистичних — фейлетони та рідше подорожні нотатки. 

Важливим атрибутом журналу була реклама. У часописі рекламувалося 

практично все: банки («Промбанк», «Укрсельбанк»), компанії різного напряму 

(«Азнефть», «Транспорт», «Фарвортрест», «Резинтрест»). Усі рекламні 
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повідомлення супроводжувалися закликами «Покупайте только у нас!» або «Вне 

всякой конкуренции!». Парадоксальним було те, що пропагуючи спорт як фактор 

покращення здоров’я, часопис пропагував спиртні напої. Реклама горілки 

супроводжувалася закликом: «Требуйте всюду!». Надзвичайно активно 

здійснювалася реклама тютюну й цигарок. Набагато менше було власне профільної 

реклами, зокрема реклами спортінвентаря, спортивного одягу та книжок ПСТ 

«Динамо». Зате наполегливо пропагувалися спортивні книжки, які виходили у 

видавництві часопису, зокрема «Лёгкая атлетика» В. Бедункевича, «Спутник 

велосипедиста» П. Іпполітова, «Гандбол» Л. Ордіна, «Баскетбол» О. Сисоєва та ін. 

Ексклюзивним явищем національної преси спортивного сегменту першого 

періоду став журнал «Красный спорт» (1922–1923), який є важливим не лише в 

контексті активізації зворотного зв’язку з читачами, але й тим, що став зачинателем 

розвитку українського спортивного журналістикознавства
1
. 

У 1922 р. у Києві
2
 з’являється журнал «Спорт» (1922–1941; з 1931 по 1935 

виходив під назвою «Фізкультурник України» (ФУ) у Харкові) — орган ЦК ЛКСМУ 

та Комітету у справах фізкультури і спорту при РНК УРСР. Редакторами 

часописами були: В. Блях*, І. Нейфах* (з 1934 по 1935 р. «ФУ» виходив у Києві, 

а його головним редактором був М. Потапчик). Журнал був двомісячником з 

накладом 15 600 прим.  

У 1936 р. від редагування відійшов В. Блях, проте ще рік співпрацював з 

часописом як журналіст; часопис повернув собі назву «Спорт»; під цією назвою він 

виходив до середини 1941 р., ставши одним з довгожителів серед спортивних 

видань періоду 20-30-х років. Редактором у цей час став І. Нейфах, який входив до 

складу президії ВРФК УРСР, змінилася періодичність часопису (він став 

місячником) та наклад видання, який зріс до 11–13 тис. прим. 

                                                           
1 Див. Сазонова Ю. О. Журнал «Красный спорт» (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років / Ю. О. 

Сазонова // Держава і регіони. Серія "Соціальні комунікації". — 2013. — № 1 (13). — С. 95–102. 
2 Див. детальніше у статті: Сазонова Ю. О. Київська спортивна преса 1920-30-х рр. в історії української журналістики / 

Ю. О. Сазонова // Наукові записки Інстуту журналістики. — 2013. — Т. 52. — С. 283–293; 
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Відповідно до ідеологічної концепції спорту його головною метою було не 

стільки виховання спортсменів (що становило локальну мету), скільки виховання 

здорових робітників з метою підвищення продуктивності праці. Держава 

націлювала молодь на появу нових Стаханових і Кривоносів, а цього неможливо 

було досягти без спорту. Спорт ставав головним напрямком роботи держави з 

людиною. До того ж завдяки розвитку спорту держава сприяла вихованню в 

трудящих та спортсменах почуття патріотизму, відповідальності, старанності, 

виробляла в них психологію першості, філософію переможця. Реалізуючи державну 

політику щодо спорту, журнал «Спорт» («ФУ») ряснів закликами пропагандистсько-

агітаційного спрямування, що утверджували виключність радянського народу
1
. 

 Провідні автори видання: В. Блях*, І. Нейфах*, В. Бедункевич*, Л. Ордін*, 

Б. Ульянов
2
, Б. Гольденов

3
, П. Іпполітов*, О. Безруков

4
, О. Старостін

5
, С. Привіс*, 

Я. Браун
6
, З. Борисова

7
, І. Вржевський

8
, С. Павлов*, І. Привалов

9
, А. Тер-

Ованесьян
10

, О. Чалов-Шиман
11

, М. Бунчук
12

, В. Соха
13

, Л. Іоселевич
14

, О. Сіротін
15

, 

                                                           
1
 Приклади закликів у часописі «ФУ»: «Радянський фізкультурник повинен бути кращим у світі і світові спортивні 

рекорди повинні належати нам!», «Радянські фізкультурники повинні бути світовими рекордсменами!», «Радянська 

футбольна команда повинна бути першою в світі!», «Радянський стрибун повинен стрибати вище всіх спортсменів 

світу!», «Радянський метатель повинен метати далі всіх буржуазних спортсменів», «Радянський лижник, ковзаняр, 

бігун повинні бігати найшвидше всіх у світі!», «У боротьбі за світову спортивну першість фізкультурники Радянської 

України повинні бути в перших шеренгах!». 
2 Б. Ульянов — теоретик фізичної культури і спорту, автор книги «Теннис». 
3 Б. Гольденов — відомий радянський шахіст, чемпіон шахів в Україні. 
4 О. Безруков — заслужений майстер спорту з легкої атлетики, видатний легкоатлет-багатоборець, рекордсмен СРСР. 
5 О. Старостін — капітан команди ФК «Динамо» (Москва). 
6 Я. Браун — заслужений майстер спорту, чемпіон СРСР з боксу, тренер з боксу. 
7 З. Борисова — чемпіонка СРСР з легкої атлетики: із штовхання ядра та метання диску. 
8 І. Вржевський — викладач плавання Державного інституту фізичної культури. 
9 І. Привалов — видатний футболіст, гравець легендарного харківського «Штурму», гравець збірної УРСР з футболу, 

заслужений майстер спорту, спортсмен, визнаний одним з 50 найкращих футболістів за період 1918–1988 рр., тренер 

харківського «Спартака». 
10 А. Тер-Ованесьян — видатний легкоатлет, рекордсмен СРСР з легкої атлетики 1933 р., теоретик фізичної культури і 

спорту, доктор пед. наук, професор, тренер та автор підручників з легкої атлетики. 
11 О. Чалов-Шиман — спортсмен-легкоатлет, теоретик фізичної культури і спорту, автор підручників з легкої 

атлетики. 
12 М. Бунчук — директор Державного інституту фізичної культури України. 
13 В. Соха — видатний легкоатлет, український та радянський рекордсмен з легкої атлетики. 
14 Л. Іоселевич –  видатний спортсмен-хокеїст. 
15 О. Сіротін — видатний спортсмен-важкоатлет, викладач циклу боротьби в інституті фізичної культури. 
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І. Файдулін
1
, О. Концевич

2
,  Л. Дмитерко

3
, Н. Севідж, Т. Синько, А. Андрєєв, 

А. Шафран, А. Ліпман, З. Фірсов, П. Фінкельман, М. Карцев, Д. Якушев. 

Більшість авторів були видатними спортсменами, тренерами, науковцями з 

фізвиховання та спорту (як з України, так і з Росії). Їх участь підсилювала інтерес до 

журналу, який мав велику читацьку аудиторію і став єдиним спортивним виданням 

УРСР, що проіснувало до середини 1941, тобто до початку війни. 

У журналі переважали аналітично-публіцистичні жанри: пропагандистські та 

аналітичні статті, методичні (інструктивно-технічні) статті, аналітичні огляди, 

автобіографічні матеріали з елементами аналітики, портретні нариси, оповідання на 

спортивну тематику, рідше зустрічалися звіти та репоражі зі змагань. 

Висвітлювалися такі види спорту: лижний, ковзанярський, велосипедний спорт, 

важка та легка атлетика, шахи, шашки, плавання, веслування, авіація, футбол, хокей, 

бокс, теніс, греко-римська боротьба, а також фігурне катання, водне поло, регбі, 

бейсбол, які раніше не висвітлювалися в жодному українському спортивному 

часописі; широко репрезентувався як український, так і зарубіжний спорт, був 

представлений як чоловічий, так і жіночий та дитячий спорт, широко 

висвітлювалося спортивне життя регіонів. 

Специфіка та значення часопису «Спорт» полягали в тому, що він: 1) аналізував 

перебіг перебудови фізкульторганізацій, розповідав про їхні досягнення, про нові 

починання гуртків, про їхній досвід; 2) висвітлював питання воєнізації фізкультури, 

давав методичні вказівки та поради в цій галузі, розповідав про міжнародний 

спортрух, про класову боротьбу спортсменів за кордоном, про боротьбу 

революційних організацій з реформістськими та фашистськими; 3) подавав вказівки, 

як брати участь фізкульторганізаціям у проведенні політичних кампаній; 

4) висвітлював життя гуртків фізкультури на заводах, копальнях, у радгоспах, 

колгоспах; 5) розповідав про підготовку нових кадрів фізкультури та репрезентував 

                                                           
1 І. Файдулін – чемпіон СРСР з плавання. 
2 О. Концевич — видатний спортсмен-пловець, гандболіст, баскетболіст, завідувач кафедри плавання Державного 

інституту фізичної культури (ДІФКУ). 
3 Л. Дмитерко — відомий письменник, драматург, журналіст часопису «Фізкультура і спорт» (1922-1999), автор 

книжки нарисів «Майстри спортивних рекордів» (1936), що вийшла на основі його публікацій у часописі «ВФК». 
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досвід роботи вишів, технікумів, курсів та семінарів; 6) ставив на обговорення 

дискусійні питання фізкультруху та висував нові пропозиції щодо роботи 

фізкульторганізацій; 7) висвітлював фізкультжиття в Червоній Армії, флоті; 

8) висвітлював вади фізкультурного руху, вміщуючи жорстку критику 

бюрократизму, недбальства, зловживання у фівзкультрусі; 9) інформував про 

спортивні досягнення окремих колективів та осіб, про перебіг змагань, фізкультсвят; 

10) вміщував рішення партії, уряду та центральних фізкульторганізацій; 11) керував 

фізкорівським рухом як за допомогою листування, так і в спосіб систематичної 

подачі в «куточку фізкора» методичних рекомендацій та обміну досвідом у роботі. 

Яскравим явищем став і катеринославський журнал «Искусство и физкультура» 

(1925–1926) — єдиний репрезентант мистецько-спортивної преси в цьому періоді. 

Це був театральний тижневик формату А 5 з накладом 3 000 прим. Головним 

редактором став Кенінг. До редколегії входили: Сазонов, Галичанський, Коганов, 

Герштейн. Автура часопису: Ларін, В. Філіпов, Ф. Голенко, Н. Колесниченко, 

М. Стремовський (фізкор), а також автори, що ховалися за криптонімами. 

Характерні риси видання: розгалужена тематична та жанрова палітра, високий 

рівень аналітично-публіцистичних матеріалів у рубриках, що репрезентували 

мистецтво, наявність фотоілюстрацій, віршів, ребусів і кросвордів. Проте матеріали 

з фізкультури та спорту відрізнялися низькою якістю; найчастіше висвітлювалися 

футбол, шахи, хокей, лижний спорт. 

Журнал мав рубрики: «Театр», «Клуб», «Кино», «Спорт», «Живопись». Згодом 

кількість рубрик значно розширилася; до названих додалися «Музыка», 

«Скульптура», «Литература», «Программы и либретто театров», «Наша трибуна». 

У рубриці «Спорт» найчастіше використовувалися хронікальні замітки,  

інформаційні звіти; аналітичні звіти; аналітичні статті; шаржі. 

Хоча спорт і тлумачився редакцією в контексті мистецтва, але висвітлювався 

занадто сухо, безбарвно; акцент робився не на спорт, а на фізичну культуру. Усе це 

й стало причиною занепаду перспективного видання. При цьому Катеринослав не 

мав особливо розвинених спортивних товариств, у місті не проводилися великі 
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спортивні змагання, тому місцеві читачі не мали особливого інтересу до спорту. 

Тираж видання скоротився з 5 500 до 2 000, читач-театрал мало цікавився 

фізкультурним життям, та й самі фізкультурники не читали та не дописували до 

журналу,  і на № 14 у 1926 р. часопис припинив своє існування. 

В Одесі упродовж 1926 р. як безкоштовний додаток до газети «Известия» 

видавалася газета «Спорт» — щомісячник з накладом 56 000 прим. Цей часопис став 

знаковим явищем української спортивної преси, він мав високий інформаційно-

комунікативний рівень і користувався великою популярністю. За даними 

М. Олійника, газета «Красный спорт» і журнал «Физкультура и спорт», що 

виходили в Москві, мали наклади 60 000, а московська всесоюзна газета з шахів 

«64» мала 30-тисячний тираж [121]. Наклад одеського часопису свідчив про його 

високі професійні якості. 

Головний редактор видання — І. Хаіт
1
. Автура часопису: А. Фрікі, д-р 

Я. Камінський, д-р Л. Чацький, А. Свєтлов, Д. Клименко, В. Бездек, С. Прокоф’єв, 

Б. Бродський, а також автори, що ховалися під криптонімами: Ев., Ф-н, Мих. К., 

Свой. Найбільш відомими й продуктивними авторами були доктори Я. Камінський
2
 

та Л. Чацький
3
, які працювали в жанрі спортивно-медичної статті. Цей жанр був 

запорукою успіху спортивного часопису. У газеті висвітлювалися такі види спорту: 

легка атлетика, гандбол, плавання, футбол, теніс, велосипедний спорт, мотоспорт, 

баскетбол, бокс, шахи. Контент часопису складали рубрики: «Спорт и здоровье», 

«По СССР», «Отклики», «На Западе» (дві підрубрики: «Рабочий спорт на Западе» та 

«Буржуазный спорт на Западе»), «Хроника Спорт-Одессы», «Шахматы и шашки», 

«По спорт-кружкам». 

У рубриці «Спорт и здоровье» подавалися статті спортивно-медичної тематики, у 

яких автори роз’яснювали корисність (чи шкідливість) для організму тих чи інших 

                                                           
1 І. Хаіт (1894–1938), — професор, ректор Одеського інституту народної освіти з 1925 до кінця 1926 року, викладач 

курсу «Радянська система освіти». 
2 Я. Камінський (1897–1996) — відомий одеський лікар, вчений, педагог, автор праць «Половая жизнь и физическая 

культура» (1926), «Лечебная физкультура на курортах» (1933). 
3 Л. Чацький — відомий лікар та вчений, автор книги «Пособие для кружков первой помощи Красного креста. С 

рисунками в тексте» (1930). 
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видів спорту, розповідали про профзахворювання спортсменів, а також 

наголошували, що при правильному підході спорт є лікувальним засобом. У рубриці 

«По спорт-кружкам» містилися огляди діяльності спорт-гуртків: РКХ (працівників 

комунального господарства), металістів та радпрацівників. У рубриці «Хроника 

Спорт-Одессы» подавалися огляди спортивних секцій Одеси (баскетбольної, 

тенісної, важкої атлетики), розповідалося про перспективи секцій, давалися анонси 

спортивних змагань та огляди матчів з різних видів спорту, що відбулися в Одесі. 

Під рубрикою «Шахматы и шашки» містилися огляди змагань в Одесі, СРСР та за 

кордоном, подавалися шахові етюди, детально репрезентувалися всі тактичні ходи, 

які могли гарантувати перемогу в партії.  

Рубрика «По СССР» інформувала про змагання за участю радянських атлетів, що 

відбувалися як в СРСР, так і за кордоном, про міжнародні турніри, що проходили на 

теренах країни. У підрубриці «Буржуазный спорт на Западе» розглядалися змагання 

зарубіжних команд та спортсменів, що трактувалися як буржуазні. Ставлення до 

цього спорту було ворожим, що ілюструє такий заголовок: «Буржуазія готує 

Амстердамську олімпіаду 1928 року. Відповімо підготовкою світової спартакіади». 

Буржуазний спорт подавався з відверто негативною конотацією, що підтверджує, 

зокрема, фотоілюстрація і надпис під нею великими літерами: «Ленглен пʼє 

шампанське. Ось він буржуазний спорт: ось як споюєтся переможниця-теннісменка 

після перемоги» (1926, 16 вересня).  

Позитивно висвітлювався «Рабочий спорт на Западе». У багатьох матеріалах 

підрубрики підкреслювалося, що робітничий спорт є найкращим, корисним, а 

буржуазний інтерпретувався як ворожий та шкідливий. 

Одним з найяскравіших явищ першого періоду був і харківський часопис 

«Динамо», що виходив протягом 1928–1933 рр. Він став одним з найкращих 

спортивних журналів СРСР і є взірцевим в плані оптимізації свого контенту. 
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Другий період (1930-1934). У 1929–1930 рр. радянська влада приймає важливі 

постанови щодо розвитку спорту
1
, які вирішально змінили напрямки діяльності 

спортивної преси. Відбулося зміщення акцентів із спортивної тематики на 

фізкультурно-спортивну, дискредитація футболу як виду спорту, заборона 

сокільської гімнастики, боксу тощо; поділ видів спорту на буржуазні («шкідливі» — 

теніс, бокс, футбол) та корисні (гімнастика, велоспорт, лижний спорт, 

ковзанярський спорт, волейбол, гандбол, важка та легка атлетика, мотоспорт, 

плавання вільним стилем з гранатою, метання гранати, фехтування на штиках). 

Починаючи з 1931 р. спортивна преса стає врачівником тіла й душі людини. 

Тобто спортивну пресу 1931–1935 рр. слід назвати, використовуючи влучний термін 

В. Ковпака, тіловиховною спортивною періодикою [66]. Бурхливий розвиток 

тіловиховної спортивної періодики був зумовлений постановою ЦК ВКП(б) «Про 

фізкультурний рух» (23 вересня 1929), у якій викривався рекордсменський ухил, 

визнавалося необхідним усунути різнобій у фізкультурній роботі, внести до неї 

більше організованості й плановості, передбачалося максимальне розширення 

масштабу фізкультурної роботи, залучення до фізкультурного руху робітничих мас і 

посилення фізкультурної роботи на селі. Важливою для активізації фізкультурної 

преси стала постанова ЦВК СРСР «Про включення фізичної культури до числа 

заходів з оздоровлення та підвищення працездатності робітників» (квітень 1930). 

У другому періоді протягом 1930-1934 рр. виходили такі фізкультурно-спортивні 

(тіловиховні) ЗМІ: «Фізична культура» (1930–1932, Київ), «Фізична культура  

(30 липня 1930, Київ), «Фізкультурна декада» (1930, Харків), «Фізкультурна 

Україна» (1930, Харків), «Фізична культура» (31 грудня 1931, Харків), «За фізичну 

культуру» (1931, Кіровоград), «Фізкультурник-ударник» (1931–1932, Одеса), 

                                                           
1 Постанова ЦК ВКП(б) «Про фізкультурний рух» (23 вересня 1929), якою посилювалася роль державного й 

громадського керівництва радянським фізкультурним рухом; декрет РНК РРФСР «Про запровадження фізичного 

виховання як обов’язкового предмета у ВНЗ» (1929), яка головною стратегією визначила охоплення фізкультурним 

виховом дітей та юнацтва; постанова ЦВК СРСР «Про включення фізичної культури до числа заходів з оздоровлення 

та підвищення працездатності праці» (квітень 1930); постанова Президії ЦВК СРСР «Про створення ВРФК при ЦВК 

СРСР» (квітень 1930); постанова ВУЦВК «Про подальші шляхи розвитку фізичної культури в УСРР» (серпень 1930); 

постанови ВРФК «Про утвердження комплексу «Готов до праці та оборони СРСР» (1 ступінь)» та «Про введення в 

дію ІІ ступеню комплексу «ГПО»», які кардинально змінюють вектори спортивної преси. 
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«Фізкультурник Одещини» (1931–1935, Одеса), «Фізкультурник 

Дніпропетровщини» (1931–1936, Дніпропетровськ), «Фізкультурник Криворіжжя» 

(1931–1933, Кривий Ріг), «Фізкультурнику! Будь готовий до праці та оборони» 

(1931, Кривий Ріг), «Фізична культура» (15 червня 1932, Київ), «Ударник-

фізкультурник» (1 листопада 1932, Київ), «Фізкультурник Херсонщини» (1932, 

Херсон), «Рупор фізкультурника» (1930-і рр., Херсон), «Крымский физкультурник» 

(1932–1933, Симферопіль), «Фізкультурник України» (газета) (1933, Харків), 

«Червоний фізкультурник» (1933, Первомайськ), «Фізкультурник Запоріжжя» (1934, 

Запоріжжя). Більшість часописів виходили накладом по 3 000 прим. 

Крім фізкультурних часописів, у 1931–1934 рр. в УРСР виходить низка видань 

ГПО. Поява журналістики «ГПО» та «БГПО» була зумовлена постановою ВРФК 

«Про утвердження комплексу «Готовий до праці та оборони СРСР» (1 ступінь)» та 

постановою ВРФК «Про введення в дію ІІ ступеню комплексу «ГПО»» (обидві 

1930). Як зазначив С. Михайлов, «ГПО була основою радянської системи фізичного 

виховання, мала на меті всебічний розвиток людей, зміцнення й збереження їх 

здоров’я, підготовку до високопродуктивної праці та захисту Вітчизни» [110, с. 13]. 

Пресу ГПО репрезентували такі спортивні часописи:  «Будь готовий до праці та 

оборони» (1931, Київ), «ГПО: Готовий до праці та оборони» (1931–1934, Київ), 

«Фізкультурнику! Будь готовий до праці та оборони» (1931, Кривий Ріг),  

«Готуймось до оборони» (31 травня 1932, Харків), «Будем готовы к труду и 

обороне» (1933, Харків), «Готов к труду и обороне» (15 жовтня 1934, Білопілля). 

Запровадження комплексу ГПО в 1931 р. й спортивної преси під також назвою 

свідчило про те, що спорт все більше ставав складником державного будівництва. 

Феномальним явищем спортивної преси УРСР стала фізкультурно-виробнича 

преса (заводська фізкультурна періодика, спортивна преса шахт, селянська 

спортивна преса), що мала ідентичні інтенції з пресою ГПО. У 1930-і рр. на багатьох 

підприємствах країни активно створювалися команди з різноманітних видів спорту, 

між якими проводилися спартакіади. Прагнення піднести значущість цих змагань і 

зумовили появу фізкультурно-виробничої преси, яка в цей час створювалася на 
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багатьох підприємствах. Так, зокрема, у середині 1930-х років шахта імені Чувиріна 

(Постишево, нині Красноармійськ Донецької області) видає газету «Фізкультура — 

соцбудівництву», а політвідділ Кільчинської МТС Новомосковського району на 

Дніпропетровщині — часопис «Фізкультурник Кільчинської МТС». Єдиною метою 

розвитку цього виду преси було підвищення працездатності робітників та 

продуктивності праці. Про це йдеться в матеріалі В. Ковтурмана «Фізкультуру ХТЗ 

на буксир інфізкульту» в журналі «Фізкультурник України» (1931, № 17): 

«Необхідно познайомити робітників з принципами перебудови фізкультури й 

організувати в кожному цеху гуртки фізкультури. Під час перерви відбуваються 

розмови з робітниками про значення фізкультури як чинника оздоровлення та 

підвищення працездатності» [67, с. 12]. 

Про активний розвиток фізкультурно-виробничої преси свідчить В. Блях: 

«Широко розгорнулася сітка фізкультурних газет. Крім обласних центрів — газети 

видаються в Кірово, шахті ім. Чувиріна, ХПЗ, ХЕМЗШ, одеських заводах» [11, с. 

91]. Як на приклад він послався на стінгазету колективу фізкультурників-

радслужбовців у Луганську під назвою «Наш спорт», що за нашими даними  десь 

наприкінці 1929 р. започаткувала спортивну періодику Луганщини. 

1 травня 1930 року в Луганську вийшло єдине число газети «Соцзмагання — в 

колгоспи!», на першій сторінці якої значилося: «Ця газета приставляється в села 

учасниками Червонозіркового походу велосипедистів». Проте, як відзначила 

К. Ульянова, ця газета-листівка виходила 12 разів на рік як додаток до часописів 

«Луганська правда» та «Червона Луганщина» [184]. Цікаво, що гасло «Соцзмагання 

— в колгоспи!» стало поширюватися вже в 1924 р., коли гуртки фізкультури 

луганських заводів «Жовтневої революції» та «Оборона Червоного Луганська» 

здійснили низку поїздок до підшефних сіл, та лише в 1930 р. була започаткована 

листівка під такою назвою. Як відзначив О. Гальченко, цей курс став наслідком 

загального повороту «обличчям до села», у якому фізична культура розглядалась як 

одна з форм культурного будівництва [37]. 
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В. Блях і С. Привіс виокремили такі газети заводів і фабрик: «Генератор», 

«Червоний Січнівець», «СельСпартакіада», «Харківський Паровозник» [11]. Про 

фізкультурні газети заводів йдеться також у статті О. Півня [135]. 

Важливим напрямком розвитку спортивної преси УРСР в цей час була періодика 

спортивного товариства «Динамо». За даними Г. Черневича загалом в СРСР в 1920-

1930-і рр. виходило близько 60 газет і журналів ПСТ «Динамо», що мали значний 

вплив на спортивну аудиторію. За свідченням Г. Черневича, «на шпальтах цих газет 

і журналів у живій, нарисовій формі розповідалось про підготовку та здачу норм 

комплексу ГПО, про розвиток у суспільстві військово-прикладних видів спорту, 

проведення воєнізованих походів, марш-кидків, про шефську діяльність, про 

підготовку до святкування 10-річчя «Динамо» та ін.» [47, с. 142]. В УРСР 

динамівську пресу репрезентували такі часописи: «Динамовец Сталинщины» (1931, 

Сталіно, зараз Донецьк, перше спортивне видання Донеччини), «Динамовець 

Волині» (1931, Житомір), «Динамовець Криворіжжя» (1931, Кривий Ріг), 

«Динамовец Украины» (1930-і рр., Одеса). Більшість цих часописів виходили під 

гаслом «Зміцнимо захист своєї Батьківщини (спрямувати роботу «Динамо» — на 

службу бойових органів пролетарської диктатури; підняти якість роботи бойового 

загону радянської фізкультури)». Загалом динамівська спортивна преса 

функціонувала до кінця 1933 р., коли припинив існування харківський часопис 

«Динамо». Зникнення «динамавської» преси повʼязане із згортанням демократії та 

розгулом репресій в СРСР. Хоча «динамівські» часописи, окрім столичного 

видання, є маргінальними явищами в історії спортивної журналістики, вони все ж 

заклали фундамент для наступного розвитку журналістики спортивних товариств. 

Характеризуючи соціально-політичні умови функціонування спортивної преси 

цього часу, слід відзначити, що у 1932–1933 рр. Україна потерпала від голодомору, 

який забрав мільйони життів. Жахливі соціальні обставини негативно відбилися й на 

українському спорті (припинилося будівництво Всеукраїнського стадіону, 

розпадалися спортивні клуби, було не до агітаційних фізкультурних свят і масовок, 

змагань і зустрічей). Але спортивна преса продовжувалася розвиватися, незважаючи 
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ні на що. Вона мали довести, що в країні все гаразд. Причини такої наполегливості 

в розвитку спорту та спортивної журналістики пояснив М. Олійник: «Викликаючи 

іронічні коментарі і відкрите засудження в західній пресі, в Союзі розгорнулася нова 

безпрецедентна пропагандистська кампанія. Тепер голодуюча країна збиралася 

провести в 1933 р. в Москві Всесвітню робітничу спартакіаду. Не порятунок від 

голоду, а ця ідея-фікс вважалася найважливішою для радянських спортсменів» [121, 

с. 119]. Далі починається період стагнації в історії спортивної преси 1920-30-х рр. 

Третій період (ІІ пол. 1934–1939). Наприкінці 1934 р. починається третій період 

в історії спортивної преси 1920-1930-х рр., що пов’язаний з припиненням політики 

українізації. У цьому періоді виходить лише два спортивні часописи: «Шахіст» 

(1936–1939, Київ) та «Информационный бюллетень спортивного добровольного 

общества «Локомотив Юга» (1939, Харків). 

Найяскравіше видання цього часу — газета «Шахіст» — виходила тричі на 

місяць як орган Комітету в справах фізкультури та спорту при Раднаркомі УРСР 

форматом А 3, накладом 5 000 прим. Редактором був Г. Боданський; заступником 

редактора і провідним автором часопису — Ф. Богатирчук
1
. 

В енциклопедичному словнику «Шахматы» писалося: «Це було друге шахово-

шашкове видання в історії радянської шахової преси (після московської газети 

«64»). У часописі поряд з українськими шахістами брали участь шахісти Москви, 

Ленінграда та інших союзних республік. Публікувалися також матеріали з шашок. У 

«Шахісті» з’явилися перші етюди 12-річного Зіновія Цірика, майбутнього чемпіона 

СРСР з шашкової композиції та 6-разового чемпіона СРСР як гравця» [198, с. 480]. 

Поява газети обґрунтовувалася в редакційній статті «Наші завдання»: «В умовах 

радянського ладу шахи та шашки є одним із значних елементів культурного 

виховання мас. Шахи й шашки по праву займають почесне місце в громадському 

житті Радянської країни. Сьогодні ми випускаємо перший номер української 

                                                           
1 Ф. Богатирчук — видатний шахіст, медик-рентгенолог, доктор медичних наук, політичний діяч, входить до когорти 

легендарних шахістів України, чемпіон України з шахів, чемпіон СРСР з шахів, вигравав у М. Ботвінника, брав участь 

у багатьох всесвітніх олімпіадах з шахів, автор посібників з шахів. Як відзначає О. Вацеба [16], Ф. Богатирчук в 30-і 

рр. був головою Всеукраїнської шахової федерації. 



99 

 

шахово-шашкової газети „Шахіст”. Це не тільки друга газета такого типу в 

Радянському Союзі, але й друга газета в усьому світі. Перед „Шахістом” стоїть 

завдання — стати новим, потужним знаряддям критики та самокритики, щоб ще 

вище піднести шахово-шашкову роботу, залучити нові тисячі робітників, 

колгоспників та інтелігентів у цей культурний рух та всіляко допомагати молоді 

опановувати шахово-шашкову майстерність. Наша газета виходить після видатної 

події в історії радянського шахово-шашкового руху: блискучого успіху Ботвінніка в 

Ноттінгемі. Наше завдання — виховати з молоді десятки першокласних майстрів, 

дати країні нових Ботвінніків, широко запровадити шахи й шашки в побут трудящих 

квітучої України». 

Автори часопису: Ф. Богатирчук, В. Бакуменко*, О. Заміховський
1
,                        

Д. Григоренко
2
, М. Лемберський

3
, Л. Григор’єв, В. Бліндер, І. Грінберг, 

Ю. Юділевич, В. Кирилов
4
, П. Романовський

5
, Б. Ратнер

6
, Й. Погребинський

7
, 

В. Романов. Особливу цінність становить творчість редактора та провідного автора 

газети, легендарного шахіста УРСР, чемпіона шахів УРСР та СРСР Ф. Богатирчука. 

Газета мала три рубрики: «До турніру заводів-гігантів» (тут повідомлялося про 

шахові турніри на великих підприємствах), «За кордоном» (вміщувалася інформація 

про змагання з шахів у Франції, Англії, Канаді), «Розмова з починаючим» 

(подавалася інформація для аматорів та рядових реципієнтів, які не розумілися на 

техніці та тактиці гри в шахи, репрезентувалися дебюти та ендшпілі, пояснювалися 

різні методики гри, шахові композиції, особливості різних тактик тощо). 

Провідні жанри видання: хронікальні повідомлення, розгорнуті замітки, 

репортажі, інформаційні звіти, цикли біографічних довідок, відкриті листи, 

                                                           
1 О. Заміховський – видатний шахіст, чемпіон України з шахів. 
2 Д. Григоренко – чемпіон з шахів Харкова, автор підручників з шахів. 
3
М. Лемберський — видатний математик, шахіст, викладач фізико-математичного факультету КДПУ 

ім. В. Винниченка, багаторазовий чемпіон Київської області з шахів. 
4 В. Кирилов — видатний шахіст, дворазовий чемпіон УРСР з шахів. 
5 П. Романовський — видатний шахіст, автор підручника з шахів «Мітельшпіль. Комбінація», дворазовий чемпіон 

СРСР, державний діяч, публіцист, автор 16 книг з шахів. 
6 Б. Ратнер — радянський шахіст, 5-разовий чемпіон Києва з шахів, автор книги «Вибрані партії шахістів України». 
7 Й. Погребинський — видатний шахіст, чемпіон УРСР з шахів. 
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аналітичні звіти, пропагандистські статті, редакційні статті, аналітичні статті, 

методичні матеріали, портретні нариси. 

Концептуально важливими жанрами видання були методичні статті, завдяки яким 

відбувалося навчання гри в шахи, цикли біографічних довідок, що розповідали про 

досягнення найкращих шахістів УРСР; аналітичні статті, що містили детальний 

аналіз стратегій і тактик у шахах, репрезентували історію гри в шахи в Україні та у 

світі тощо.  

Значення часопису «Шахіст» полягає в тому, що ця газета  стала другим шаховим 

виданням в Україні після одеського часопису «Шахматы» (1911) та була першим 

україномовним шаховим виданням, репрезентувала шахи як єдність мистецтва й 

науки, була розрахована як на кваліфікованого реципієнта, що розумівся на шахах, 

так і на початківця й малокваліфікованого споживача; часопис виконував як 

інформаційну, аналітичну функції, так і функцію релаксації та гедоністичну функції, 

які простежувалася в матеріалах «Шахові „горішки”». 

Загалом же слід відзначити, що 1934–1939 рр. були часом занепаду спортивної 

преси. Він почався з 1937 р. й був пов’язаний з репресіями тоталітарного режиму 

проти спортсменів та спортивних журналістів, теоретиків фізвиховання та спорту. 

Жахливу атмосферу того часу охарактеризував М. Олійник: «Поряд з корисним, 

розумним, прогресивним проникали в спорт і отруйні черв’яки руйнування, які 

зайнялися черговими пошуками «класово чужих елементів», їх викриттям. Поки що 

перевірки з «оргвисновками» і шельмуванням були лише похмурою репетицією, 

гіркою прелюдією до майбутніх гучних викривальних процесів та репресій. Газети 

закликали населення підвищувати пильність. І коли ворогів не було, їх знаходили, 

придумували. 1937 став найстрашнішим. Перша жорстока хвиля необґрунтованих 

сталінських репресій, яка пронеслася над країною, не пощадила насамперед кращих 

з кращих. До їх числа потрапило багато найпопулярніших спортсменів. Масовий 

психоз надуманої боротьби з «ворогами народу» змушував ледве не в кожному 

шукати шпигуна, підозрювати, підглядати, підслуховувати. По українському спорту 

страшною рукою злочинного беззаконня в 1937–1938 рр. найжорстокіший режим 
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завдав непоправного удару» [121, с. 165]. За Л. Куном, жертвами масових арештів і 

страт ставали найпопулярніші, найбільш шановані особистості. Особливо боляче 

репресії відбилися на спортивному корпусі країни [87]. Про це йдеться і в статті              

Ю. Теппера  «Мяч, начиненный взрывчаткой. Как в 37-м спортсменов превращали в 

террористов»[176] . 

Послабилися репресії в 1938–1939 рр., коли вже український спорт та українська 

спортивна преса були практично повністю знищені. Причини припинення репресій 

тоталітарного режиму СРСР проти спортсменів та спортивних журналістів 

М. Олійник пояснив так: «Чи то тому, що в’язниці й концтабори не вміщали вже 

тих, кого заарештували в 1937–1938 рр., чи то в Політбюро нарешті зрозуміли, що 

перебрали з арештами, але репресії стали йти на спад. Не виключено, що репресії 

стихли ще й тому, що в Кремлі виношували плани розширення кордонів СРСР на 

захід, для чого слід було істотно розширити армію, влити в неї свіжі сили» [121, с. 

203]. Слова М. Олійника свідчать, що тоталітарна держава готувалося в цей час до 

загарбницької війни, і підтвердженням цьому стали події 1939 та 1940 рр., коли 

СРСР значно розширив кордони за рахунок приєднання Західної України та Західної 

Білорусії (в 1939), Естонії, Латвії, Литви, Бессарабії, Північної Буковини (в 1940). 

Розглянемо жертви політичного режиму в галузі спорту на прикладі першої 

столиці Радянської України. 

Жертвами політичних репресій у Харкові стали такі спортсмени та спортивні 

журналісти, яких Ю. Грот називає корифеями вітчизняного спорту: В. Блях*, 

О. Концевич
1
, видатні спортсмени, викладачі ДІФКУ А. Юреско, М. Бутаков та 

К. Степанов
2 

, О. Шпаковський
3
, В. Бедункевич*, З. Синицький*, Л. Ордін*,                        

                                                           
1 О. Концевич – провідний автор часопису «Фізкультурник України», видатний спортсмен-пловець, гандболіст, 

баскетболіст, завідувач кафедри плавання Державного інституту фізичної культури (ДІФКУ). 
2 К. Степанов — видатний гімнаст, завідувач кафедри фізвиховання Харківського механіко-машинобудівничого 

інституту. 
3 О. Шпаковський — автор спортивних часописів, зокрема «ВФК», найкращий гравець першої збірної СРСР з 

футболу, всенародний улюбленець, найпопулярніший спортсмен 1920–30-х років в УРСР, за словами М. Старостіна, 

дивовижно різнобічний лицар спорту, рекордсмен УРСР з легкої атлетики, неодноразовий призер спартакіад у 

різноманітних видах легкої атлетики, призер Харкова багатьох тенісних турнірів, відомий гандболіст та хокеїст, лікар 

Харківського українського ортопедичного інституту. 
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К. Піонтковський
1
, О. Вінник

2
, І. Зайцев

3
, О. Азаренко

4
, М. Євдокимов

5
, С. Афенді

6
, 

М. Виставкін
7
, М. Бочаров

8
, М. Бунчук

9
, І. Локшин

10
, Я. Якубович

11
, Г. Шабайдаш

12
, 

О. Безруков
13

 та багато інших (заарештовані й страчені в 1937–38 рр.). 

Це лише декілька прізвищ репресованих на прикладі Харкова, але політичні 

репресії мали тотальний характер. Масові репресії паралізували українську 

спортивну пресу. Вже в 1937 р. вона була репрезентована лише чотирма часописами 

(«Спорт», «Фізкультура і спорт», «Шахіст» та «Спортивна газета»), які залишилися 

з тих 63 видань, що виникли в третьому періоді її історії. А потім і зовсім зникла з 

інформаційного простору. Так тривало аж до хрущовської відлиги, коли спортивна 

журналістика знову поступово відроджується. 

Основні особливості спортивної преси цієї доби: 

1) преса золотого періоду відзначалася широкою репрезентативністю за 

регіонами; вона функціонувала як у великих містах, так і в районних центрах; 

2) за тематичним спрямуванням спортивні видання цього періоду поділялися на 

п’ять груп: універсальні, вузькоспеціалізовані, виробничо-фізкультурні, мистецько-

спортивні, часописи «ГПО»; за офіційною належністю: офіційні видання рад 

фізичних культур різного рівня, видання спортивних товариств, видання 

                                                           
1 К. Піонтковський — видатний спортсмен-футболіст, капітан київського ФК «Динамо», чоловік видатної 

спортсменки з легкої атлетики Н. Єршової. 
2 О. Вінник — заступник голови ради ПСТ «Спартак» і видатний гандболіст. 
3 І. Зайцев — відповідальний секретар облради фізкультури і видатний спортсмен із стрілецького спорту. 
4 О. Азаренко – тренер ФК «Спартак». 
5 М. Євдокимов – видатний спортсмен-велогонщик. 
6 С. Афенді — викладач фізкультури Харківського хіміко-технологічного інституту. 
7 М. Виставкін — автор часопису «Фізкультура і спорт», видатний спортсмен-важкоатлет, рекордсмен УРСР та 

СРСР з легкої та важкої атлетики, викладач легкої атлетики ДІФКУ, заслужений майстер спорту, кандидат 

педагогічних наук. 
8 М. Бочаров – голова Харківського обласного комітету фізкультури та спорту, спортсмен-футболіст. 
9 М. Бунчук — автор спортивних часописів, спортсмен, директор ДІФКУ, видатний теоретик фізичного виховання 

та спорту. 
10 І Локшин — спортсмен, викладач фізкультури стоматінституту, науковець, що написав підручник з 

дореволюційного етапу розвитку вітчизняної легкої атлетики. 
11 Я. Якубович — спортсмен, викладач фізкультури Харківського інституту механізації сільського господарства. 
12 Г. Шабайдаш — спортсмен, викладач фізкультури Харківського автодорожнього інституту. 
13 О. Безруков – автор спортивних часописів, заслужений майстер спорту з легкої атлетики, видатний легкоатлет-

многоборець, рекордсмен СРСР, чемпіон СРСР з легкої атлетики 1931, 1934, 1936. 
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підприємств, одноденні видання частин Червоної армії; Серед спеціалізованих 

видань переважали часописи з гімнастики та з кінного спорту. 

3) у газетах цього часу активно виступали воєначальники: М. Подвойський, 

К. Ворошилов, С. Будьонний; державні діячі в галузі спорту: О. Буценко, В. Блях; 

відомі лікарі: В. Блях, Я. Камінський, Л. Чацький; теоретики фізичної культури й 

спорту, викладачі ДІФКУ: Л. Ордін, В. Бедункевич, В. Крамаренко, М. Бунчук; 

видатні спортсмени: В. Соха, О. Безруков, О. Старостін, Ф. Богатирчук, ін. 

О. Вацеба серед найпродуктивніших авторів цього часу назвав В. Бляха, 

В. Бедункевича, В. Костюка, Є. Черняка, С. Павлова та М. Аграновського; 

4) серед жанрів переважали: хронікальні та розгорнуті замітки, звіти і репортажі 

змагань, інформаційні та аналітичні огляди, аналітичні статті, інструктивно-технічні 

(спортивно-методичні) статті, спортивно-медичні статті, пропагандистсько-

агітаційні статті, портретні нариси, спогади, подорожні нотатки та подорожні 

нариси; дуже значущими були науково-методичні статті. Рідше зустрічалися 

фейлетони, гуморески, шаржі, вірші та оповідання. Матеріали переважно 

характеризувалися директивністю, пропагандистським спрямуванням, а 

директивний стиль тексту, у якому домінувало монологічне мовлення, не сприяв 

розвитку такого жанру, як інтерв’ю, що не було представлене в спортивній пресі; 

5) тематичні домінанти: легка та важка атлетика, велоспорт, мотоспорт, 

стрілецький спорт, гімнастика, баскетбол, гандбол, волейбол, хокей, лижний та 

ковзанярський спорт, плавання, футбол, шахи, теніс, а також суто радянські види 

спорту: метання гранат, плавання з гранатами, фехтування на штиках; 

6) провідні рубрики часописів: «Наукові статті», «Червона армія і спорт», 

«Всевобуч і допризовна підготовка молоді», «Поштова скринька», «Офіційний 

відділ», «По СРСР», «Робітничий спорт на Заході (чи за кордоном)», «Буржуазний 

спорт на Заході (чи за кордоном)», «Дитячий рух», «Спорт і здоров’я», «Хроніка», 

«До турніру заводів-гігантів», «Сельспартакіада»; 

7) провідні топоси видань цього часу — зміцнення чи збереження здоров’я 

окремого індивіда, виховання молодого здорового покоління робітників, здатних 
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підняти могутність країни та захистити її від ворога, боротьба з пияцтвом та 

антісемітизмом, підвищення продуктивності праці трудящих, перевиконання 

виробничих планів, зміцнення позицій СРСР на міжнародній арені та встановлення 

інтернаціональних зв’язків, виховання загальної культури людей, насамперед 

радянського патріотизму, відповідальності, старанності, сумлінності, психології 

першості, філософії переможців; 

8) якісним та ефективним був зворотній звʼязок з читачами, що провадився в 

рубриках «Поштова скринька», де давалися поради, рекомендації авторам щодо 

написання матеріалів та відповіді на листи читачів щодо методики занять спортом 

чи щодо спортивної літератури тощо. Видання цього часу вміщували анкети для 

читачів, проводили читацькі конференції, займалися статистичними та медичними 

дослідженнями аудиторії; 

9) активно розвивалася в цей час українська терміносистема галузі спорту та 

фізичного виховання; 

10) на основі статей у спортивних часописах автори потім друкували посібники 

з фізичної культури й спорту. Так, за даними О. Вацеби [18], з 1922 по 1941 рр. в 

УРСР вийшло понад 700 найменувань книг фізкультурно-спортивної тематики; 

книжки друкувалися переважно українською мовою, іноді мовами національних 

меншин — білоруською, татарською; основна тематика — організація гімнастики, 

активного дозвілля, гігієна фізичних вправ, теорія і методика різних видів спорту, 

організація фізкультури на виробництвах та ВНЗ, організації фізкультурних занять 

для різних категорій населення; 

11) основні принципи фізкультурного руху УРСР, що відображалися спортивною 

пресою УРСР, були: профілактична спрямованість, народність, державний характер 

(плановість), єдність теорії і практики; 

12) особливу значущість в цьому періоді має київська спортивна преса, що 

зіграла архіважливу роль у становленні спортивної преси українською мовою, адже 

з 14 — 11 київських часописів (тобто практично 80 %) виходили українською 

мовою; до того ж з 14 київських видань 3 стали не просто успішними 
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інформаційними проектами, а гігантами української спортивної періодики, 

дійшовши до нашого часу. 

 

2. 2. 3. Спортивна журналістика на західноукраїнських землях 20–30-х рр. 

 

Спортивна преса на західноукраїнських землях активно розвивалась протягом 

1920-1930-х рр. в Галичині (яка перебувала в складі Польщі). Менш широко 

спортивна періодика була репрезентована у медіа-просторі Буковини (у складі 

тогочасної Румунії) та Закарпаття (у складі тогочасної Чехословаччини)
1
. У цьому 

параграфі ми окреслимо розвиток спортивної періодики в Галичині. 

Характеризуючи цей період в історії Галичини, В. Владимиров відзначив: 

«Припинення війни на території Польщі і встановлення державного кордону між 

«Совдепією» і Польщею по річці Збруч означало встановлення миру й початок 

повоєнного життя. Від 1923 р. західноукраїнські галицькі землі рішенням держав 

переможниць у Першій світовій війні відійшли до Польщі. На них відновилася і, 

попри спротив польських влад, почала активно розвиватися українська преса» [25, c. 

24]. Досить плідно розвивалася тут і спортивна преса. На початку 20-х Польща 

проводила комплекс політичних та денаціоналізаційних заходів щодо українців: 

скасувала автономні права і самоврядування краю, встановила цензуру для 

української преси. У таких умовах надзвичайно важливим було пробудження 

національної свідомості, роль каталізатора якої стала виконувати преса українців. 

Найбільш активно з-поміж інших сегментів розвивалася спортивна преса. 

Більша частина спортивних видань регіону була одноднівками, додатками чи 

навіть рубриками суспільно-політичних газет, зокрема таких, як: «Поступ», «Новий 

Час», «Нова Хата», «Вогні», «Шлях молоді», оскільки розвиватися самостійно 

спортивна преса в тих жорстких умовах не мала можливості. Як відзначив В. Ковпак 

[66], у період 20-30-х рр. в Галичині виходило 20 спортивних видань (включаючи 

                                                           
1 Див. детальніше у статті: Сазонова Ю. О. Спортивна преса Буковини та Закарпаття у 20-30-х рр. ХХ ст. / Ю. О. 

Сазонова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали 

ІV міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, квітень 2014) — К. : Міленіум, 2014.—– С. 60–65. 
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рубрики й додатки до часописів та одноденки)
1
, але за нашими даними у Галичині 

функціонувало понад 40 спортивних ЗМІ
2
. 

Систему спортивної преси Галичини 20-30-х рр. можна поділити на декілька 

груп: 1) самостійні часописи; 2) одноденки; 3) видання-додатки. Восьма частина 

спортивних часописів регіону виходили як додатки до «Нового Часу»
3
, що можна 

назвати феноменом спортивної журналістики Галичини. 

Засновниками й видавцями більшості західноукраїнських спортивних часописів 

були певні організації — Український Спортовий Союз, «Сокіл-Батько», «Пласт» та 

«Луг»
4
. 

Як відзначили М. Романюк та М. Галушко [150], загалом у Львові протягом 

1848–1939 рр. виходило близько 850 часописів. Серед них 48 видань спортивного   

сегменту (включаючи 8 мас-медіа до 1917 р.), що складало 6 % від загальної 

кількості. 

Українська спортивна журналістика в Галичині відновлюється відразу по 

завершенні Першої світової війни, коли у Коломиї в 1918 р. виходить двотижневик 

«Січовий голос» (1918–1919), редагований К. Трильовським*, під егідою товариства 
                                                           

1 В. Ковпак у праці «Українська спортивна періодика Галичини 20-30 рр. ХХ ст.», виокремив такі спортивні ЗМІ 

регіону: «Руханково-Спортовий Вісник» (1922–1923), «Байдужі гинуть» (1923), «Спорт» (1925–1926), «Руханка і 

Спорт» (1926), «Жінка і Спорт» (1926), «Сокільські Вісти» (1928–1929, 1931–1939), «Спорт і Руханка» (1928), 

«Руханковий додаток Сокільських Вістей» (1929), «Спорт» (1929–1931), «Спортові  Вісти» (1931–1933), «Спорт і 

Молодь» (1931), «Радіо-Фото-Кіно-Спорт» (1931), «На старт!» (1932), «Соколи, соколи!» (1932), «Руханка й Спорт» 

(1934), «Готові» (1934–1935), «Спорт» (1936–1937), «Змаг» (1937–1939), «Ловецтво» (1937–1939), «Фізичне 

виховання» (1939) [66]. 
2 У бібліографії спортивних видань В. Ковпака відсутні такі спортивні часописи, як:  «Січовий голос» (1918–1919, 

Коломия), «Пшеводнік Гімнастични Сокіл» (укр. «Брошура з гімнастики Сокіл»1918, 1926–1928, 1931), «Український 

Пласт» (1922–1926, Станіславів), «Луговик» (1926–1928), «Плай» (1934), «Пластові Вісти» (1934–1936), «Вісти з 

Лугу» (1926–1939, 1942–1944), «Гарт» (1932–1933), «Записки Українського пластуна» (1927), «Довкруги пластових 

справ» (1927), «Дорога» (1927), «Молоде життя» (1921–1930), «Пластовий провід» (1928–1929), «Пластовий шлях» 

(1930), «Пластова стежа», «Пластова зірка», «Пластовий вісник», «Пластовий впоряд», «Шахіста» (укр. «Шахіст», 

1933–1935 1938–1939 рр.) та «Спортивний альманах» (1934). Усі ці видання разом з часописами, виокремленими 

В. Ковпаком, ми включили до нашого бібліографічного покажчика. 
3 Часопис «Новий Час» входив до львівського українського видавничого концерну Галичини «Українська Преса» 

І. Тиктора (до цього концерну також належали часописи «Наш Прапор», «Народна справа», «Наш Лемко», «Комар», 

«Дзвіночок», «Ранок»); газета виходила з 1922 р. щоденно під редакцією Л. Чубатого.  Характеризуючи цей часопис і 

його спортивні додатки, В. Ковпак відзначив: «тикторівське видання – це одне з провідних пресодрукових 

велелюдних творчих перехресть української фізкультури» [66, с. 22]. На шпальтах «Нового часу» виходили такі 

спортивні медіа: «Руханка і Спорт» (1926), «Спорт і Руханка» (1928), «Спорт» (1929-1931), «Руханка й Спорт» (1934), 

«Ловецтво» (1937-1939). Окрім спортивних додатків, «Новий час» інкорпорував у собі інші часописи: «Література й 

мистецтво» (1930-1931, 1934), «Природа й техніка» (1930-1931), «Життя і праця українського студента» (1931), 

«Туристика і краєзнавство» (1931), «Наука і розвага» (1934), «Право» (1934). 
      

4
 Детальніше про ці товариства див. у додатках. 
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«Січ». У цьому ж 1918 р. у Львові створено часопис «Przewodnik gimnastyczny 

Sokil» («Пшеводнік Гімнастични Сокіл», 1918, 1926–1928), після чого 

спостерігається справжній  бум спортивної преси Галичини. 

Розгляньмо найбільш значущі спортивні ЗМІ Галичини 1920-1930-х рр. 

Першим таким виданням В. Ковпак називає «Руханково-Спортовий Вісник», що 

функціонував протягом 1922–1923 рр. Він виходив на сторінках студентського 

вісника «Поступ» і представляв інтереси «Союзу українських спортових гуртків 

студентів середніх шкіл», який очолював 16-річний Е. Жарський*. Редактором 

видання був студент К. Косар. Провідні автори та співредактори часопису — 

школярі, гімназисти, студенти: Є.-Ю. Пеленський, В. Лициняк, В. Коцюба, 

В. Костюк
*
, В. Шайон. Основні рубрики: «Звіти-рецензії», «Рух в українських 

руханково-спортових товариствах», «Спортові новини», «Зі спортової хроніки», 

«Вісти з «Сокола-Батька», «Всячина». Тираж «Поступу» складав 10 000 прим., 

вийшло 12 номерів. Як відзначає В. Ковпак, «часопис був покликаний до всебічного 

плекання спорту, руханки і здорового способу життя серед молоді з метою її 

духовного відродження, фізичного й етичного виховання, до координування і 

розповсюдження спортивного середньо-шкільного руху. Основними тематичними 

сегментами Вісника були стан розвитку, організація і здобутки українського 

спортивного руху, його проблеми (в національному, аксіологічному, дидактичному 

розрізах), перспективи і прояви у молодіжному, гімназійному, університетському, 

сокільському, пластовому контекстах)» [66, с. 29-30]. 

У 1925 р. у Львові виходить часопис «Спорт: журнал присвячений усім ділянкам 

спорту» (1925–1926), який В. Ковпак називає «першим західноукраїнським 

самостійним спортивним журналом» [66]. С. Кость кваліфікує його як «перше 

справді спортивне видання на західноукраїнських землях» [79]. Редакторами 

часопису стають В. Решетилович та І. Волинець. Видавав журнал Український 

Спортовий Союз (УСС). Провідними авторами були: П. Франко*, С. Гайдучок*, 

К. Мулькевич*, В. Стоцький. Часопис висвітлював переважно футбол та легку 

атлетику, плавання, ситківство (теніс). Видання репрезентувало змагання, що 
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проводили УСС та СТ «Україна», пропагувало як чоловічий, так і жіночий та 

юнацький спорт. Контент формувався в рубриках «Огляд заграничного спорту», 

«Огляд польського спорту», «З життя клубів», «Гумор в спорті», «Комунікати та 

оголошення». 

Змагання українських спортсменів висвітлювалися в рубриці «Огляд польського 

спорту». Редакція при цьому виразно підкреслювала національну ідею, що сприяло 

пробудженню національної свідомості українців, зокрема в матеріалах «День 

Українського Спортовця», «Український копаний мʼяч у веснянім сезоні», 

«Спортове життя українського студентства за кордоном» (за 1926 р.). Важливо й те, 

що часопис активно намагався висвітлювати змагання в Радянській Україні, зокрема 

в оглядовому матеріалі «Спорт на Радянській Україні» (1926, № 1). 

У 1928 р. виникає гігант західноукраїнської спортивної преси «Сокільські Вісти» 

(1928–1939) — «часопис присвячений тіловихованню». Виходив як місячник, потім 

як двомісячник під гаслом «Всі вперед, всі враз!». До складу редколегії входили: 

Т. Франко*, С. Гайдучок*, М. Тріль*, В. Гафткович, А. Будзиновський, 

М. Левицький. Першим головним редактором став І. Гижа. У 1932–1933 рр. видання 

редагував В. Мигаль, потім Р. Копач та І. Мриц. Часопис мав на меті не лише 

фізичний, але й духовний розвиток читачів, виховання українського патріотизму. 

У вступній статті «Завдання сокільського органу» відзначалося, що часопис буде 

«творити духовну звязь між «Соколом-Батьком» і гніздами, лучити українських 

соколів, де б вони не були, в одну велику родину, розробляти ідею сокільства 

і приміняти її до потреб української нації, слідкувати за життям сокільства в інших 

народів й присвоювати їх здобутки українському сокільству, обговорювати усі 

питання, віднесені до фізичного виховання, руханки, спорту і пожарництва, 

надаючи принагідні рекомендації, поради і вказівки, бути лучником між 

українським сокільством та іншими спортивними руханковими організаціями». 

Провідні рубрики видання, які переважно були несистематичними: 

«Організаційні справи», «З сокільського життя», «З життя Сокільської Сім’ї», 

«З життя сокільських гнізд», «Розривковий кутик», «З краю і світу», «Тіловиховна 
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ділянка», «Тіловиховні курси», «З життя українського Сокільства за кордоном», 

«Оповістки», «Перегляд спортового життя», «Хто першуном?», «З нових видань 

«Сокола-Батька», «З сокольської преси», «Сторінка учасника». У часописі 

висвітлювалися змагання в багатьох країнах Європи, а також в США, Канаді, 

Аргентині, репрезентувався й спорт в УРСР. З виданням співпрацювала велика 

кількість авторів: І. Боберський
*
, Е. Жарський

*
, І. Калічак, С.Гайдучок

*
, Т. Франко

*
, 

І. Мриц, Т. і Я. Білостоцькі
*
, М. Тріль, В. Гафткович, Є. Черевань, Ф. Мороз, 

А. Будзиновський, ін. Специфічною рисою часопису було превалювання у ньому 

публіцистики. За В. Ковпаком, тут друкувалися нариси, фейлетони, замальовки та 

поезії А. Курдидика, Я. Лева, О. Семківа, Л. Отаманця, С. Ольшенко-Вільхи [66]. 

Провідні топоси часопису: шляхи розвитку сокільства, сокільська ідея в Україні, 

методи сокільського виховання, значення сокільського руху для суспільства, історія 

сокільського руху в Україні і за кордоном, фізіологія спорту, звіти з Всесокільських 

та Всеслов’янських Здвигів, огляди закордонної сокільської преси, зокрема видань 

«Сокольські Бесєди» (укр. «Сокільські Нагірні розмови») (Хорватія), «Вєстнік 

Сокольські» (укр. «Сокільський Вісник») (Чехія), «Сокольські Гласнік» (укр. 

«Сокільський Посланець») (Югославія), огляди спортивного життя Закарпаття, 

Буковини та особливо Наддніпрянщини, жіночий спорт, історія України, її 

державності, нариси про видатних політичних і громадських діячів і лідерів 

сокільського руху, художні оповідання та вірші про спорт, загадки, кросворди. У 

часописі висвітлювалися такі види спорту, як веслярство, лещетарство, каючництво, 

шахи, футбол тощо. 

Як свідчить В. Ковпак, неодноразово за національно-патріотичну позицію 

часопис зазнавав конфіскації  [66]. Його тираж за таких умов був вражаючим: у 1928  

— 2 000 пр., у 1936 — 3 200 пр., у 1937 — 3 300 пр. Ефективною була зворотна 

комунікація з читачами, що провадилася в рубриках «Переписка редакції» та 

«З листів до редакції». Як свідчить О. Вацеба [16], надруковані в часописі праці 

видавались окремими збірниками й брошурами, що давало додаткові прибутки. 
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Ілюстрований тижневик (потім двотижневик) «Спортові Вісті» (1931–1933) 

виходив під егідою УСС і вважався одним з найбільш популярних на Західній 

Україні. І. Парійчук взагалі називає «Спортові Вісти» «предтечею західно-

української спортивної журналістики першої третини ХХ ст.» [132] Видавцем та 

редактором газети став К. Мулькевич*. Співредакторами були С. Попель* та 

О. Микитович. Автори видання: Т. Франко*, А. Курдидик*, Е. Жарський
*
, 

Т. Ліськевич*, І. Чернява, С. Дмохоровський, У. Кравченко, І. Барусевич, 

А. Петрина, Л. Запорізький, І. Сталевич. Часопис мав власкорів у різних містах 

Галичини, а також за кордоном: А. Петрина (Мілан), П. Ярицький (США), 

Б. Галібей (Ліон), С. Орест (Берлін). 

Контент газети формувався в таких рубриках: «Спортове життя в краю», 

«Спортове життя студентів», «Шахові вісти», «Спортовий гумор», «Зі шкільного 

спорту», «З української преси», «Спортові новинки», «Кіна у Львові», «Нові 

книжки», «Всячина», «Наша поштова скринька». У часописі висвітлювався як 

галицький спорт, так і закордонний спорт, містилися повідомлення про 

міжрегіональні та європейські змагання різного рівня у багатьох країнах світу, 

зокрема Чехословаччині, Італії, Франції, Німеччині, а також США. 

Провідними темами видання були: сільський спорт, жіноче фізичне виховання, 

антиалкогольна пропаганда. Спочатку часопис був неофіційним органом 

футбольного СТ «Україна», а з № 16 виходив як орган Українського Спортового 

Союзу. Тут висвітлювалися такі види спорту, як футбол, джію-джітсу, ситківство, 

гаківка, легка атлетика, відбивана, водний спорт. Крім футболу, широко 

популяризувалися шахи — єдиний вид спорту, який був представлений цілою 

рубрикою «Шахові вісти», що мала статус «газети в газеті» й низку підрубрик: 

«Лігові змагання», «Консультаційний турнір», «Відомості з шахового світу», «Наша 

поштова скринька». У цій рубриці подавалися різні задачі, партії за участю 

найсильніших шахістів світу. Такий інтерес до шахів був зумовлений не стільки 

популярністю шахів у Львові, скільки особистими вподобаннями співредактора 

часопису, відомого шахіста С. Попеля. Провідним жанром газети були 
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інструктивно-технічні статті з різних видів спорту, містилися також статті медико-

профілактичної тематики. Друкувалася на шпальтах видання і публіцистика, 

зокрема фейлетони А. Курдидика, як-от: «Перший виклад про спорт» (1931, № 4), де 

критикувалися недоліки спортсмена-початківця, який, ще нічого не досягши, уявив 

себе неперевершеним, «Другий виклад про спорт» (1931, № 5), де містилася 

критична оцінка команди молодих спортсменів, ін., друкувалися вірші про спорт, 

зокрема І. Черняви, У. Кравченко, А. Курдидика, поема Н. Лукіяновича «Вікинги» 

(1933, № 11), а також замальовки Т. Франка «Спортові мініятури» (1933, № 18). 

Часопис орієнтувався на аналітично-публіцистичний дискурс, інформаційних 

матеріалів було обмаль, переважала концепція спорту як виховання. 

Особливо цікавою була реклама. У виданні рекламувалися помадки, цукерки, 

приладдя та ровери, послуги зубних лікарів. У розділі «Кіна у Львові» подавалися 

анотації фільмів. Читачі заохочувалися до передплати часописів «Українське 

життя», «Вогні», «Неділя», «Кіно», «Літопис Червоної Калини», «Світ дитини», ін. 

Майже в кожному числі редакція розміщувала звернення до читачів з проханням 

про передплату тижневика. Але його фінансове становище погіршувалося. 

І. Парійчук відзначив: «Специфічною рисою газети стало створення мережі 

добровільних дописувачів, так званих «спорткорів» та піднесення рівня видання до 

кращих європейських зразків завдяки поставленим високим вимогам до себе. 

Тижневик намагався стати своєрідним центром організації активного спортивного 

життя в краї. Проте, на заваді цьому стало скрутне матеріальне становище, 

нерозуміння важливості занять фізичною культурою і спортом старшого покоління 

та складна політична ситуація» [132, с. 230]. 

Упродовж 1934–1939 рр. на шпальтах часопису «Новий Час» функціонував 

додаток для справ фізичного виховання «Руханка і Спорт», що виходив на 6 сторінці 

базового часопису щотижня. Крім цього додатку, у часописі також містилися 

рубрики «Спорт» і «Зі спорту», іноді матеріали на спортивні теми подавалися навіть 

без рубрик. Редактором та автором «Руханки і Спорту» був відомий теоретик 

і практик фізичного виховання Е. Жарський*. 
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Основні рубрики додатку: «Із життя товариств», «Спортові новини», «Спортивна 

термінологія», «Нові книжки», «З мандрівок по рідному краю». У часописі активно 

здійснювалася комунікація з авторами. 

У додатку пропагувався як галицький (український), так і закордонний спорт, 

висвітлювався чоловічий, жіночий, студентський, шкільний спорт, переважно 

репрезентувалися парадигми спорту як здоров’я та як виховання. Провідною 

інтенцією цього часопису було пропагування вітчизняного спорту. Власник «Нового 

часу» І. Тиктор часто влаштовував спортивні змагання на власну честь, які також 

висвітлювалися на шпальтах видання, зокрема у матеріалах «Біг за чашу «Нового 

часу»» (1934, № 1), «Наколесні змагання за нагороду Івана Тиктора» (1934, № 241). 

У додатку репрезентувалися змагання Українського Спортового Союзу, 

«Карпатського Лещетарського Клубу», «Українького Студентського Спортового 

Клубу», «Сокола», «Плаю», пропагувався закордонний спорт, а також спорт в СРСР. 

Тематичні інтереси додатку: лещетарство, бокс, гаківка, пінг-понг, копаний м’яч, 

плавання, стук-стукове мистецтво, лихварство, ситківка, наколесництво, 

ковзанярський спорт, джіу-джитсу, відбиванка, бейсбол, туризм, автомотобілізм. 

Наприкінці 1934 р. змінюється редакційна політика, зʼявляються елементи жовтої 

преси (різні сенсації), подається хроніка про кількість нещасних випадків на 

спортивних змаганнях. 

У 1934 р. під патронатом УСС вийшов журнал «Готові» (1934–1935). Редагували 

видання Є. Врецьона, С. Мойсейович, Р. Рибачек. Часопис був тижневиком, іноді 

виходив як двотижневик. Автори видання: Т. Ліськевич*, Б. Сітницький
*
, 

Б. Кабарівський, Д. Біленька, а також відомі теоретики фізичної культури й спорту, 

зокрема С. Гайдучок*, Е. Жарський*, авторами літературних матеріалів (зокрема 

віршів) були: Б. Кравців, У. Кравченко, М. Семенко, Т. Демчишин тощо. 

Появу нового видання вітав часопис «Руханка і Спорт» (1934, № 15): 

«Український Спортовий Союз відновив видання постійного спортового журналу. 

1 травня появилось перше число його органу «Готові», зміст якого склали статті 

«Спорт у маси», «Відзнака спортової справності і її національно-виховне значення», 
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важливі практичні статті «Замітки до діяльності секцій копаного м’яча» й «Праця в 

клюбах», а далі йдуть спортова хроніка, комунікати, звідомлення. Число зредаговане 

живо й інтересно. У статтях важне те, що пробивають із них здорові гадки про 

завдання українського спорту, а не теляче захоплення індивідуалами з «таланом в 

ногах, а сіном в голові». На чільне місце вибивається дбання про тіловиховні 

інтереси нації, а не вузькі інтереси «виспортивних» одиниць. Тим то й треба 

поручити цей журнал нашій молоді, яка найде в ньому багато цікавих і практичних 

річей». 

Контент часопису формувався в рубриках: «Урядові Вісті» (з підрубриками 

«Субреферат копаного м’яча», «Спортовий Реферат», «Спортова Рада»), «Спортова 

хроніка», «Спортові новинки», «Дописи», «Пресовий уряд». Провідною інтенцією 

видання була боротьба за масовість спорту, про що йшлося у вступній статті «Спорт 

в маси», де відзначалося, що спорт необхідний задля виховання нації, задля 

виховання її характеру «адже тільки нація зложена з повновартісних одиниць зможе 

сповнити те завдання, яке мусить сповнити, коли хоче займати належне їй місце на 

землі». Як відзначив В. Ковпак [66], часопис зовсім недарма мав назву «Готові», 

адже йшлося не лише про підготовку до спортивних змагань, але й про інші більш 

значущі  завдання спортивного органу. 

Часопис неодноразово конфіскувався за національно-патріотичне спрямування, 

перш за все за матеріал «У Свято Чину», де йшлося не про спорт, а про політичні 

завдання українців. Автори писали про важливість визвольних змагань, 

підкреслюючи, що сучасна молодь має стати переємником визвольних змагань. 

Стаття була розміщена на титульній сторінці у № 11 за 1935 р. і яскраво 

демонструвала справжні інтенції цього спортивного часопису. 

У виданні висвітлювалися змагання з футболу, легкої атлетики, плавання, 

лижного спорту, хокею, баскетболу, волейболу, велоспорту, боксу, веслування, 

лещетарства, пінг-понгу. Як вид спорту подавався також туризм (водний, лижний та 

гірський). Найбільше пропагувався вітчизняний спорт. Провідними жанрами були 

інструктивно-технічні (методичні) та загально-дослідницькі статті, де подавалася 
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історія конкретного виду спорту. Поширеною була реклама. Крім різних фабрик, 

крамниць, кооперативів, пропагувалися книжки з фізвиховання та спорту (зокрема 

«Відбиванка» С. Гайдучка та «Легкоатлетика» Е. Жарського) та часописи 

(«Студентський Вісник», «Дажбог», «Рідний Грунт»). 

Прикметною для видання була його ефективна зворотна комунікація, що 

провадилася в рубриках «Переписка редакції», «Листування», «Від редакції» тощо. 

Для того, щоб оптимізувати часопис редакція влаштовувала конкурси, зокрема «На 

найточнішого кольопортера» (передплатника), «На найбільшу кількість приєднаних 

передплатників», «На найкращу спортову світлину» та нагороджувала переможців 

призами, насамперед, літературою з фізичного виховання. Проводилося анкетування 

«Наша анкета», де читачі могли висловлювати зауваження та побажання щодо 

функціонування часопису, зокрема його змісту, формату, ціни. 

1937–1939 рр. у Перемишлі, а потім у Львові, виходив тижневик «Змаг» обсягом 

4–8 сторінок. Видавцем часопису став голова товариства «Сян» С. Шах, а головним 

редактором — Р. Сливка. До редколегії входили М. Куник, Є. Зиблікевич та 

О. Костик. Автура часопису: Р. Сливка, Е. Жарський*, Р. Купчинський*, 

Т. Франко*, Б. Ліськевич, Б. Сич, І. Смолій*, І. Данів, Т. Чорній, О. Навроцький, 

М. Залужний, М. Дуткевич, Г. Брунька тощо. Про завдання часопису йшлося в 

редакційній статті «Наші позиції» у № 1, де відзначалося, що видання прагне 

спрямувати свою діяльність в три русла: виховно-ідеологічне, організаційне та 

інформаційне, а саме: організувати і зміцнити психологічну та матеріальну базу під 

розвиток вітчизняної фізкультури, ствердити місце спорту в системі суспільно-

національних цінностей, актуалізувати об’єднуючі принципи для представників 

різних ланок українського тіловиховання з метою їх гармонійного й плідного 

існування, створити атмосферу взаємоповаги та вибачливості у спортивному 

середовищі, ознайомити читачів з провідними українськими та світовими 

спортсменами, допомогти галичанам, закарпатцям, буковинцям та українцям в 

еміграції усвідомлювати себе та підтримувати давні спортивні зв’язки на шпальтах 

«Змагу». 
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У часопису існували рубрики: «Останні відомості», «Дописи з місць», 

«Послухаймо звітів», «Гамірно по селах», «Радіокутик», «Про що в тижні гуло», 

«Лікарський кутик», «Зі шкільного спорту», «Футбол» («Державна ліга», «Окружна 

ліга»), «Бокс», «Пінг-понг», «Наколесництво», «Дужаня», «Легкоатлєтика», «На 

ледяному дзеркалі», «Слідом білого м’ячика» тощо. Як відзначив В. Ковпак, 

більшість матеріалів видання репрезентували футбол, що дозволяє говорити про 

«Змаг» як про завуальований перший український футбольний журнал Західної 

України [66]. Серед жанрів часопису переважали замітки, звіти, загально-

дослідницькі статті, інструктивно-технічні статті, нариси, замальовки, фейлетони та 

белетристика тощо. У часописі репрезентувалися змагання як у Галичині, так і в 

Чехословаччині, США, Канаді, а також у Радянській Україні. 

Часопис «Змаг», як і київський журнал «Красный спорт», прагнув створити 

Енциклопедію українського спортивного руху, тому редакція зверталась до багатьох 

спортивних товариств Галичини та еміграції з проханням надсилати матеріали про 

історію цих товариств та окремих спортсменів. Часопис мав ефективну зворотну 

комунікацію, що провадилася в рубриках «З листів до редакції», «Переписка 

редакції», «Комунікат» та «Листування адміністрації», які засвідчували велику 

кількість передплатників видання з різних регіонів світу, як самої Галичини, так і 

Бельгії, Чехословаччини тощо. До часопису дописувала велика кількість 

кореспондентів з різних міст України (Ужгороду, Чернівців, Станіслава, Тернополя 

тощо), так і з-за кордону (Праги, Будапешта, Лондона, Нью-Йорка, Мюнхена, 

Гамбурга, Парижа). 

Характеризуючи це видання, автори дослідження «Українські часописи Львова 

1848–1939 рр.» відзначили: «Часопис друкував статті про історію спортивного 

життя окремих сіл, повітів Галичини. Виходили публікації про важливість і 

необхідність розвитку спорту та фізкультури на національному ґрунті для виховання 

молоді, про роль спортивної преси у цьому» [150]. В. Ковпак наголосив, що всі 

матеріали «Змагу» «стосувалися головно аспектів масовості, розповсюдження, 

координації, консолідації і конкурентоспроможності українського фізкультурного 
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руху, розвитку спортивної преси, морально етичного та ціннісного фундаменту 

тіловиховання, фізичного розвитку молоді, фінансового забезпечення клубів, 

будівництва спортивних площ» [66, с. 99]. 

У 1939 р. в часописі «Шлях Молоді» з’явилася газета в газеті «Фізичне 

виховання». Цей дочірній орган став останнім спортивним виданням Галичини 

1920-1930-х рр. Після захоплення Галичини у 1939 р. Радянським Союзом, 

спортивна преса тут зникла аж до періоду незалежності. 

Проводячи компаративний аналіз спортивної преси Галичини та УРСР, варто 

відзначити що: 

1) незважаючи на те, що в Галичині виходило практично на 20 спортивних 

часописів менше, ніж в УРСР, вона була репрезентована тут потужно, адже не мала 

державної підтримки й була результатом розвитку громадянського суспільства; 

2) практично всі спортивні часописи Галичини виходили у Львові (виняток 

становять станіславські (івано-франківські) виданя: одноднівка «Соколи, соколи!», 

«Український Пласт», коломіївський часопис «Січовий голос» та пресодрук «Змаг», 

що виник у Перемишлі, але згодом переїхав до Львова). Спортивна преса УРСР була 

регіональною, децентралізованою і функціонувала у 14 містах УРСР; 

3) уся галицька спортивна преса цього періоду виходила українською мовою; 

виняток становить лише два польськомовні часописи «Шахіста» (укр. «Шахіст») та 

«Пшеводнік Гімнастични Сокіл» (укр. «Брошура з гімнастики Сокіл»). Спортивна 

періодика УРСР виходила як українською, так і російською мовою, так зокрема з 63 

видань 22 функціонували російською мовою; 

4) спортивна преса Галичини не була інституційною, тобто держава не видавала 

ніяких законів, постанов, декретів для її розвитку, як це спостерігалася в УРСР, де 

видано більше 15 постанов ЦК КПРС СРСР та УРСР і ВРФК щодо розвитку спорту; 

не було в Галичині і керівного спортивного органу (на зразок ВРФК в УРСР), який 

ініціював би появу й розвиток спортивної преси. На Галичині існувало багато 

спортивних товариств, які видавали власні спортивні часописи й опікувалися ними. 

Преса в УРСР, навіть тоді, коли її видавали спортивні товариства, була державною; 
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5) практично вся спортивна преса Галичини за тематичним спрямуванням була 

вузькогалузевою; функціонували часописи за аудиторною ознакою: для жінок – 

«Жінка і Спорт», для молоді – «Спорт і Молодь». Видань такого характеру не було в 

УРСР, проте в системі спортивної преси Галичини не існувало фізкультурно-

виробничої преси, яка складала істотну частину спортивної преси УРСР; 

6) усі часописи Галичини являли собою нетривалі інформаційні проекти, що 

виходили від одного до трьох років (винятки — «Сокільські Вісти» та «Вісти з 

Лугу»). Спортивна преса УРСР відзначалася тривалими проектами: «Фізкультура і 

спорт», «Вісник фізичної культури», «Спорт», «Спортивна газета», але більшість 

спортивних часописів УРСР, як і в Галичині, були короткочасними; 

7) у спортивній пресі Галичини працювали спортсмени, відомі теоретики 

фізичної культури і спорту, зокрема І. Боберський, Е. Жарський, С. Гайдучок, 

Т. і П. Франки. Особливо значущою була постать Е. Жарського, який був 

журналістом чи редактором практично усіх спортивних видань Галичини, автором 

підручників з фізвиховання; з кожним другим спортивним виданням Галичини 

співпрацювали Т. і П. Франки. Аналогічна тенденція спостерігалася в спортивній 

пресі УРСР, де редакторами та провідними авторами були відомі спортсмени, 

теоретики фізичної культури і спорту, зокрема В. Блях, В. Бедункевич, Л. Ордін, 

В. Соха, О. Безруков, О. Старостін, Ф. Богатирчук, ін.; 

8) провідними рубриками в західноукраїнських спортивних виданнях були: 

«Спортові новини», «Спортова хроніка», «Спортове життя в краю»,  «З життя наших 

членів», «З життя клубів», «Вісти з «Сокола-Батька», «З життя сокільських гнізд», 

«З життя українського Сокільства за кордоном», «З нових видань «Сокола-Батька», 

«З сокольської преси», «З української преси», «Нові книжки», «Всячина», «Огляд 

заграничного спорту», «Огляд польського спорту», «Спортовий гумор»,  

«Тіловиховна ділянка», «Тіловиховні курси», «Лікарський кутик»,  «Дописи з 

місць», «З мандрівок по рідному краю», «Спортивна термінологія», «Урядові Вісті», 

«Спортовий реферат», «Комунікати та оголошення», «Організаційні справи», 

рубрики за аудиторною ознакою, зокрема «Спортове життя студентів», «Зі 
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шкільного спорту» тощо, а також рубрики за видами спорту, зокрема «Футбол», 

«Бокс», «Пінг-понг», «Наколесництво», «Дужаня», «Легкоатлєтика», «На ледяному 

дзеркалі», «Слідом білого м’ячика», «Шахові вісти». У спортивній пресі УРСР 

найбільш поширеними були такі рубрики: «Наукові статті», «Червона армія і 

спорт», «Всевобуч і допризовна підготовка молоді», «Поштова скринька», 

«Офіційний відділ», «По СРСР», «Робітничий спорт на Заході (чи за кордоном)», 

«Буржуазний спорт на Заході (чи за кордоном)», «Дитячий рух», «Спорт і здоров’я», 

«Хроніка», «До турніру заводів-гігантів», «Сельспартакіада»; 

9) зворотна комунікація в часописах Галичини була плідною й провадилася 

в рубриках «Переписка редакції», «З листів до редакції», «Листування», «До наших 

читачів», «Наша поштова скринька», «Комунікат». Так само ефективною була 

зворотна комунікація в спортивній пресі УРСР, що реалізувалася в рубриках 

«Поштова скринька» та «Листи до редакції». Завдяки цим рубрикам редакції не 

лише активно спілкувалися на шпальтах видань з читачами та авторами, але й 

покращували свій контент, художнє оформлення; 

10) провідні види спорту, що висвітлювалися в спортивній пресі Галичини: 

футбол, легка атлетика, шахи, плавання, велосипедний спорт, ковзанярський спорт, 

лижний спорт, теніс, бокс, боротьба, волейбол, баскетбол, гандбол, хокей, туризм, 

джіу-джитсу, стук-стукове мистецтво, гімнастика. На відміну від УРСР, спортивна 

преса Галичини широко репрезентувала змагання з копаного м’яча (футболу). На 

той час в УРСР футбол вважався шкідливим видом спорту і в газетах навіть велася 

боротьба з «футболоманією». Теж саме стосувалося й боксу, що вважався в УРСР 

буржуазним видом спорту, мало висвітлювався в пресі, в той час як в Західній 

Україні бокс був одним з найпопулярніших видів спорту. Однаково уважно преса 

Галичини та УРСР ставилася до шахів; 

11) серед жанрів у виданнях Галичини переважали хронікальні замітки, 

репортажі, інформаційні та аналітичні звіти і огляди, огляди преси, передові статті, 

аналітичні статті, проблемні статті, інструктивно-технічні статті, спортивно-медичні 

статті, подорожні нотатки, фейлетони, оповідання та вірші про спорт. Ширша 
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жанрова парадигма спостерігалася в спортивних виданнях УРСР, де були також 

представлені пропагандистсько-агітаційні статті, науково-методичні статті, 

портретні та подорожні нариси, спогади, щоденники, гуморески, шаржі тощо. Для 

спортивних видань Галичини та УРСР була характерною відсутність інтерв’ю; 

12) спортивна журналістика Галичини широко репрезентувала спорт в Радянській 

Україні, натомість спортивні часописи УРСР до 1939 р. ігнорували змагання, що 

відбувалися на Західній Україні. Галицька преса писала й про український 

еміграційний спорт, що свідчило про намагання редакторів часописів підтримувати 

зв’язки з українцями різних частин держави та світу загалом, підкреслююючи таким 

чином єдність українців; 

13) спортивні часописи Галичини відзначалися особливою релігійністю: 

концепти «Бог», «християнські чесноти» та «мораль» були притаманними для 

контенту в часописах регіону. У спортивній пресі УРСР ця тема була відсутня; 

14) спортивна преса Галичини репрезентувала такі концепції спорту: спорт як 

здоров’я, спорт як виховання, спорт як розвага. Особливо значущою була концепція 

спорту як виховання українського патріота. За відсутності держави спортивні 

часописи акцентували на перемогах українців у спорті, сприяючи й певній 

стабілізації психологічного тонусу українців, і усвідомленню себе нацією, а не 

біомасою, і головним чином гуртуванню всіх українців для боротьби за державність. 

15) спортивна періодика Галичини активно розвивала власне українську 

спортивну термінологію й спричинилася до появи оригінальних лексем: боротьба 

навкулачки (бокс), брамкове поле (воротарський майданчик), виграна (перемога), 

вирівняти ворота (зрівняти рахунок), вислід (рахунок), відбиванка (волейбол), 

воковер (поразка), вправляти спорт (займатися спортом), втратити ворота 

(пропустити гол), гаківка (хокей), грище (ігрове поле), грачі (гравці), здобути ворота 

(забити гол), добути мистецтво (виграти чемпіонат), дружина (команда), дужництво 

(боротьба), змагун (атлет), колесарство (велоспорт), копаний м’яч (футбол), кошівка 

(баскетбол), літунство моторове (авіаційний спорт), лещетарство (лижний спорт), 

ловецтво (мисливство), мистецтва (чемпіонат), мистець (чемпіон), пливацтво 
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(плавання), репрезентація України (збірна України) руханка (гімнастика), ситківка 

(теніс), совгарство (ковзанярський спорт), стріл (удар по воротах), шерм 

(фехтування) тощо.
1
 Пізніше ця термінологія стала здобутком еміграційної 

української преси. Вельми важливими ці терміни є для сучасної спортивної 

журналістики, що має позбутися кальок з російської та використовувати самобутню 

українську лексику, апробовану спортивними часописами Галичини міжвоєнного 

періоду. 

 

  

                                                           
1
 Більшість з цих термінів наводяться також в праці В. Ковпака [66]. 
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2. 3. Спортивна преса УРСР 40-90 рр. ХХ ст 

 

2. 3. 1. Спортивна преса України в «сталінську епоху» 

Сталінська епоха репрезентувала четвертий період в історії української 

спортивної журналістики, що охоплює 1940–1956 рр., — період стагнації 

української спортивної преси в добу «культу особи». Характеризуючи журналістику 

цього періоду, В. Владимиров відзначив: «Преса в цей час приділяє основну увагу 

соціальним питанням… Газети стають все більше й більше тенденційними та 

ангажованими. Преса починає повністю працювати на диктаторський режим» [25, c. 

100]. Війна породжує новий тип журналістики — фронтову пресу. Спортивна 

журналістика в цей час цілком занепала. У 1940 р. одночасно закриваються журнал 

«Фізкультура і спорт» (1922–1940) та «Спортивна газета» (1934–1940). На початку 

1941 року припинив існувати часопис «Спорт» (1922–1941). Практично 9 років 

українська спортивна преса була відсутня в національному інформаційному 

просторі. 

Лише 19 жовтня 1949 р. відновлено видання «Спортивної газети», яка дістала 

назву «Радянський спорт». Приводом для відродження газети послужила постанова 

ЦК ВКП (б) «Про хід виконання комітетом зі справ фізкультури і спорту 

директивних вказівок партії та влади про розвиток масового фізкультурного руху 

в країні і підвищення майстерності радянських спортсменів» (1948). У цій постанові 

відзначалося, що метою фізкультурно-спортивного руху в країні є завоювання 

радянськими спортсменами в наступні роки світової першості з найважливіших 

видів спорту (адже лише від 1946 р. спортсмени СРСР почали брати участь у 

міжнародних змаганнях, відтак після Другої світової війни роль і значення 

радянського спорту істотно зросли). Єдиним спортивним часописом, що мав 

служити втіленню цього завдання в УРСР, був «Радянський спорт». 

Слід відзначити, що стагнація спортивної преси в цей час була зумовлена як 

зовнішніми причинами (зокрема війною та повоєнною руїною, адже спорт 

потребував грошей, а всі гроші йшли на відбудову; хоча в 1922 р. за аналогічних 
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умов спостерігалася протилежна тенденція), так й насамперед внутрішніми, тобто 

зміною векторів внутрішньої політики. Комуністична партія та радянський уряд 

приділяли велику увагу розвиткові преси, яка була на той час головним засобом 

пропаганди та агітації ідей радянської влади. Після війни швидко відновлювалася 

мережа партійно-радянських видань, активно розвивалася галузева преса, зокрема 

літературно-мистецька та медична. Спортивна періодика за кількістю поступалася 

усім тематичним сегментам і мала однакові показники лише із забороненою в СРСР 

релігійною журналістикою. Це суперечило світовим тенденціям. Як свідчить 

Е. Жарський, в 1955 р. у світі виходило приблизно 3 000 спортивних видань, серед 

яких були й спортивні щоденники, де пальму першості посідала італійська 

«Коррієро делля спорте» [54]. 

 

2. 3. 2. Українська спортивна журналістика доби «відлиги», «застою» та 

«перебудови» 

 

Хрущовська відлига, що розпочалася в 1956 р., ознаменувала собою новий, 

п’ятий період в історії української спортивної журналістики — період ренесансу 

спортивної преси України, що охоплює 1957–1968 рр. 

Як наголосив В. Владимиров, змістом «хрущовської відлиги» були десталінізація 

та децентралізація суспільства. Проте, незважаючи на різноманітні реформи 

в багатьох галузях, преса так і залишилася провідником партійної політики, про що 

свідчать назви газет: «Комуністичний шлях», «Шлях до комунізму», «Будівник 

комунізму» [25]. «Хрущовська відлига» характеризується такими процесами: 

реформуванням багатьох галузей життя; подальшою русифікацією; розширенням 

творчої, культурної та наукової діяльності; пробудженням громадської активності й 

національним відродженням; виходом на літературний і суспільний обрії плеяди 

творчої молоді. Як зазначив О. Бойко, «хрущовські реформи не виправдали 

пов’язаних з ними сподівань, але закладена в них демократизація сприяла 

вивільненню творчої енергії народу» [12, c. 525]. У цей час відбувається розбудова 
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системи української журналістики, відроджуються спортивні часописи. Як свідчить  

Б. Кравців, у хрущовську відлигу виходило значно більше видань, ніж у сталінську 

добу. Так, зокрема, в 1961 р. в УРСР зафіксовано 376 журналів та 1152 газети, преса 

цього часу значно перевищувало розвиток журналістики періоду «культу особи» 

[80]. 

П’ятий період в історії вітчизняної спортивної преси був ознаменований 

відновленням у 1957 р. журналу «Фізкультура і спорт». Приводом для відновлення 

часопису послужило проведення великих спортивних змагань — ІV Всесоюзної 

Спартакіади товариства «Динамо» 1955 р., І Спартакіади народів СРСР 1956 р. та 

ІІ Кубку країни для виробничих колективів 1957 р., що активно висвітлювалися 

в перших числах часопису. У цей час, як і раніше, спорт позиціонується як 

важливий засіб зміцнення здоров’я людей, підготовки їх до високопродуктивної 

праці та захисту батьківщини, будучи важливим елементом системи комуністичного 

виховання. Основними функціями спортивної преси залишалися агітаційно-

пропагандистська та виховна, що передбачали популяризацію масового 

фізкультурного руху і спорту з висвітленням організаційно-методичних і науково-

теоретичних питань їх розвитку і, насамперед, виховання нової людини, яка б 

поєднувала духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість. 

Важливу роль у ренесансі спортивної преси УРСР цього часу зіграли постанови і 

декрети радянської влади щодо розвитку спорту, зокрема нова програма КПРС 

(1961), постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР «Про міри з подальшого 

розвитку фізичної культури й спорту» (1966) тощо. Важливим чинником для 

розвитку спортивної преси в цей час було заснування Федерації спортивної преси і 

радіо СРСР та її республіканського органу — Федерації спортивної преси УРСР 

(1960). Ця організація активно сприяла розвиткові спорту і спортивної 

журналістики, була покликана широко пропагувати спорт через друк, сприяти 

залученню трудящих до систематичних занять спортом і туризмом, підвищенню 

майстерності радянських спортсменів та професійної майстерності спортивних 

журналістів, всіляко зміцнювати міжнародні звʼязки радянських спортивних 
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журналістів з журналістами зарубіжних країн. Провідною інтенцією вважалася 

дієвість публікацій спортивних журналістів, оригінальний стиль та форма подання 

матеріалів. Керівним органом спорту в цей час була Центральна Рада Союзу 

спортивних товариств і організацій СРСР, яка з 1968 по 1986 функціонувала як 

Комітет з фізичної культури й спорту при Раді Міністрів СРСР, а з 1986 по 1991 — 

як Держкомітет СРСР з фізичної культури і спорту. Як відзначалося в журналі 

«Советский спорт», ця могутня організація тримала на стипендії 4 600 спортсменів 

та 1 200 тренерів, володіла фабриками, заводами, кіностудією (1999, 10 грудня). 

«У 50-ті-70-ті роки ХХ століття уряд здійснював активну роботу щодо підтримки 

діяльності спортивної журналістики, яка в ці роки починала стрімко розвиватися, — 

відзначила Г. Німич. — Прагнення популяризувати нові спортивні події в країні й 

світі серед широкого кола читачів реалізувалось досить активно. Так, відповідно до 

Наказу № 619 Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР від 

29 травня 1956 року преса проголошувалася могутнім засобом пропаганди і 

популяризації фізичної культури і спорту серед широких мас населення. На початку 

50-х років, разом із масовим розвитком радянського фізкультурного руху, 

наголошувалося на важливості значно більше уваги приділяти висвітленню питань 

фізичної культури і спорту в республіканській та місцевій пресі» [117, с. 486]. 

У цей період відновлюється журнал «Фізкультура і спорт» (з 1965 р. 

перейменований на «Старт»), продовжує функціонувати «Спортивна газета» та 

з’являються чотири нові спортивні видання: «Фізкультура і спорт в школі» (1958, 

Хмельницький), «Фізичне виховання в школі» (1960, Київ), «Вопросы физиологии 

спорта» (1960, Київ), «Теорія і практика фізичного виховання та спорту» (1968, 

Київ). Останній часопис ознаменував припинення розвитку спортивної преси, на 

тривалий час розпочався застій. 

Загалом у цьому періоді виходять 6 спортивних часописів. Спортивна преса стає 

централізованою й функціонує виключно в Києві (виняток — часопис «Фізкультура 

і спорт в школі» у Хмельницькому). Основні топоси: розвиток провінційного спорту 

та провінційних спортивних товариств, фізкультурна робота на селі, фізичне 
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виховання юнацтва, акцентування на виховному впливі спорту, його впливі на 

формування особистості, наука і спорт, техніка і методика спорту, популяризація 

пролетарських видів спорту. Провідні жанри спортивних видань у цей час — 

пропагандистсько-агітаційні, редакційні статті, бліц-портрети, аналітичні огляди, 

спортивно-медичні статті, методичні матеріали, загально-дослідницькі та проблемні 

статті, вірші, оповідання, замальовки, портретні нариси, фейлетони, гуморески. 

Відтак можна говорити про превалювання аналітично-публіцистичної жанрової 

парадигми. 

Характерною рисою цього періоду є зростання тиражів видань практично вдвічі, 

а також народження науково-методичної та науково-теоретичної спортивної 

журналістики, що існує одночасно зі спортивною масовою пресою. 

Епоха застою ознаменувала собою початок шостого періоду української 

спортивної преси — період стагнації спортивної періодики України, що охопив 

1969–1990 рр. 

Характеризуючи журналістику епоху «застою», яка розпочинається з приходом 

до влади Л. Брежнєва, В. Владимиров наголосив: «Організаційно світ партійно-

радянської преси лишався незмінним у тому вигляді, як його було створено в 1923–

1930 рр. та відновлено в 1943-му. Журналістика завмирає у завданнях і звичних 

ідеях, формах. Усяка новизна не схвалюється. Настає епоха «застою» [25, c. 137]. 

Розвитком спорту і відповідно спортивною пресою в цей час керував Комітет з 

фізичної культури та спорту при Раді Міністрів СРСР та його органи в республіках і 

областях. Він мав один із провідних відділів — пропаганди. Проте в епоху застою 

в УРСР виходять лише ті спортивні часописи, що були створені раніше: «Старт», 

«Спортивна газета», «Теорія і практика фізичного виховання та спорту»; за цей час 

не з’явилося жодного нового спортивного видання. Та й в усьому Радянському 

Союзі тоді виходило лише 13 спортивних газет та 20 спортивних журналів на 11 

мовах народів СРСР. 

У 1985 р. до влади приходить М. Горбачов і настає епоха «перебудови», що 

привела до істотних реформ в політиці, економіці, соціальній сфері. На ХХVII з’їзді 
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КПРС нова влада зазначила, що газети відстали від життя, скотилися до 

«політичного базікання», на часі модернізація преси. Проте це лише незначним 

чином вплинуло на спортивну журналістику. 

У 1986 р. створений Держкомітет СРСР з фізичної культури та спорту, який був 

покликаний поширювати спорт серед населення, пропагувати через свій відділ 

пропаганди його основні цінності, його роль для держави та індивіда. Проте в епоху 

перебудови в українському інформаційному просторі з’явилися лише три спортивні 

мас-медіа — видання футбольних клубів: «Киевское «Динамо» весной-88» (1988, 

Київ, журнал ФК «Динамо»), «Одиннадцать» (1988–1991, Дніпропетровськ, газета 

ФК «Дніпро»), «Гол» (1990, Донецьк, газета ФК «Шахтар»). Тож можна говорити, 

що в епоху «перебудови», як і в період «застою», спортивна преса продовжує 

перебувати в стагнації. Таким чином, доречно об’єднати дві історичні епохи в один 

період історії спортивної преси, виходячи з того, що спортивна журналістика і 

в одну, і в іншу епоху перебувала в глибокій кризі, в медіа-просторі країни 

функціонували лише видання, засновані в попередні періоди. 

Характерні риси цього періоду: зростання тиражів спортивних видань, поява 

перших футбольних часописів в історії української журналістики, виникнення 

спортивної піарналістики
1 

як феноменального явища спортивної преси. Рівень 

тиражів можна показати на прикладі «Спортивної газети», яка в цей час виходила в 

кількості 324 тис. прим. і забезпечувала спортивною інформацією досить великий 

відсоток населення УРСР. 

Таким чином, у цьому параграфі проаналізовано два періоди функціонування 

спортивної преси України (п’ятий та шостий), розглянуто умови розвитку 

журналістики в цей час, визначено конституційні ознаки спортивної преси кожого 

періоду. Важливо відзначити, що ці два періоди мають об’єднувальний чинник, 

адже це був час домінування двох спортивних видань: журналу «Фізкультура і 

                                                           
1 Спортивна піарналістика – гібрид журналістики і піару, явище, що суттєво відрізняється від журналістської 

діяльності базовими характеристиками, зокрема завданнями і технологіями. Продукт піарналістики – тексти, що 

подаються під виглядом журналістських публікацій і контрастують з традиційним продуктом журналістики. 

Детальніше див. у розділі 5 «Спортивна преса України на сучасному етапі» у параграфі «Спортивна піарналістика». 
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спорт» та «Спортивної газети». Саме тому доцільно подати короткий нарис історії 

цих видань у п’ятому й шостому періодах, коли вони були єдиними, що 

задовільняли інтереси спортивної аудиторії. 

 

2. 3. 3. Журнал «Фізкультура і спорт»: історія розвитку в 1950–90-х рр. 

 

Київський журнал «Фізкультура і спорт» заснований у 1922 р. і функціонував до 

1940 р. Своє друге життя часопис отримав у 1957 р. відповідно до Наказу № 1216 

Комітету в справах фізичної культури і спорту при раді Міністрів УРСР від 23 

жовтня 1956 р. «Про відновлення журналу «Фізкультура і спорт»», у якому 

наголошувалося, що журнал розрахований на масового читача. Проіснував журнал 

до 1999 р. Часопис позиціонував себе як щомісячний ілюстрований, літературно-

художній і організаційно-методичний журнал. З 1959 р. функціонував як орган Ради 

Союзу спортивних товариств і організацій УРСР. 

В історії часопису можна виокремити три періоди: І період — 1957–1977 рр. 

(період формування та розвитку часопису в добу «відлиги» та «застою»), ІІ період 

— 1978–1987  (повʼязаний з реорганізацією в редколегії, трансформацією контенту, 

уведенням нових рубрик та тем) та ІІІ період — 1987–1990-і рр. (період 

реформування концепції часопису, його європеїзації). 

У першому та другому періодах головним редактором часопису був Г. Птиця. До 

редколегії входили: М. Балакін, Л. Горіловський, М. Горкін, П. Денисенко,                        

Я. Куценко, Б. Чиж, М. Піменов, В. Собко, М. Теппер. Тираж становив 30 000 прим., 

ціна — 25 коп. З 1963 р. тираж зріс до 42 000 прим., у 1965 — до 50 0000, у 1967 — 

до 68 000, у 1977 — до 75 000 прим., а в 1978 — до 130 000 прим. 

Основними завданнями журналу були: пропагування фізичної культури і спорту, 

інформування про передовий досвід кращих колективів фізкультури, провідних 

радянських та зарубіжних спортсменів і тренерів, спортивних суддів та інших 

працівників фізичного виховання; журнал повинен був систематично вміщувати 

науково-методичні статті, рецензії на твори літератури і мистецтва на спортивні 
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теми, висвітлювати розвиток фізкультури і спорту за кордоном, мати відділ гумору 

та сатири. 

З 1965 р. журнал «Фізкультура і спорт» дістав нову назву — «Старт», але 

концепція видання і його тематика істотно не змінилися. Приводом для зміни назви 

міг послужити той факт, що саме з 1965 р. радянські футбольні клуби дебютували в 

європейських турнірах (КЄЧ, КВК, КУЕФА). Могла бути й така причина: тоді в 

Москві виходив часопис «Физкультура и спорт», і щоб відрізнятися від нього й 

утвердити свою самобутність редакція запропонувала змінити назву. Провідними 

топосами журналу «Старт» Комітет у справах фізичної культури і спорту при раді 

Міністрів УРСР визначив: 1) досвід роботи педагогічно-спортивних закладів освіти; 

2) робота педагогів з виховання фізичної культури молоді; 3) поширення інформації 

про спортивні рекорди та чемпіонів, інтервʼю з тренерами; 4) висвітлення рішень та 

постанов партії щодо педагогічно-спортивного життя; 5) розвиток позашкільних 

навчальних закладів спортивного профілю в Україні та за її межами. 

Структура журналу в 1965 р. включала такі напрямки: «Передові, 

пропагандистські і публіцистичні статті», «Життя колективів фізкультури», 

«Техніка, методика, проблеми розвитку спорту», «Роздуми і прогнози», «Люди 

нашого спорту», «Герої олімпіади», «Фізкультура і здоров’я», «На теми виховання», 

«Спорт і естетика», «З історії спорту», «Спорт за рубежем», «Змагання, рекорди, 

досягнення», «Нариси, оповідання, вірші», «Кореспонденції, фотонариси, 

репортажі», «Фейлетони і гуморески». 

Серед авторів видання були як професійні журналісти: П. Безсмертний (головний 

редактор «Спортивної газети» у 1960-х рр.), В. Дмитрук*, В. Маєвський*, Ю. Грот*, 

Л. Радченко*, В. Пожилова*, К. Пушкарьов*, І. Яремко*, І. Засєда* та ін., так і 

спортсмени, тренери, судді, науковці з фізичного виховання і спорту, викладачі 

фізкультури у ВНЗ та школах, представники обласних та райрад Спортивного 

Союзу УРСР, лікарі, зокрема: М. Виставкін (заслужений майстер спорту, кандидат 

педагогічних наук), Ю. Виставкін, Г. Ходоловський, І. Тер-Ованесян, І. Погребняк 

(майстри спорту), Є. Буланчик, Б. Львов, П. Вернигора, А. Ідзковський, Л. Латиніна, 
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О. Ошенков, Р. Люлько (заслужені майстри спорту), М. Горкін, О. Качоровська, М. 

Сорокін, М. Діденко (викладачі кафедр фізвиховання ВНЗ, доценти), М. Лучкін, О. 

Мішаков, М. Гончаренко, А. Яковцев, В. Лонський (тренери), О. Жудринська, М. 

Хазанович (лікарі), А. Акопов, І. Жуховицький, М. Подольський, І. Миронов (судді 

всесоюзної та республіканської категорії), М. Видруг (майстер спорту, викладач 

фізкультури в школі) та інші громадські та політичні діячі, зокрема Л. Ніконов, В. 

Сокол (голови ради Союзу спортивних товариств і організацій УРСР), І. Гольц 

(голова бюро федерацій масових видів спорту Республіканської ради спортивного 

Союзу), Г. Радчук та Є. Рубін (відповідальний секретар та оглядач тижневика 

«Футбол-хоккей»), Н. Прокопович (відповідальний секретар газети «Физкультурник 

Белоруссии»), Л. Дмитерко (драматург), П. Шупик (міністр охорони здоров’я 

УРСР), ін. Важливою була участь у виданні видатного радянського футбольного 

журналіста Л. Філатова; містилися наукові статті вчених зі спортивної 

журналістики, зокрема В. Асаулова, В. Глода, В. Семибратського. В оформленні 

журналу брали участь художники, фотокореспонденти, зокрема Ю. Кособукін 

(лауреат міжнародного конкурсу спортивної карикатури в Італії). 

У виданні переважно висвітлювалися такі види спорту, як футбол, шахи, шашки, 

хокей, волейбол, баскетбол, бадмінтон, гімнастика спортивна, художня гімнастика, 

легка та важка атлетики, гандбол, теніс, кінний спорт, велосипедний спорт, бокс, 

водний спорт, яхтспорт, підводне плавання, водне поло, альпінізм, туризм, 

мисливство, риболовство, ковзанярський спорт, теніс, гандбол. 

Жанрова парадигма часопису включала в себе як журналістські, так і літературні 

жанри (оповідання, уривки з романів, документальні повісті, сценки, вірші, байки, 

епіграми). Серед інформаційних жанрів у часописі подавалися репортажі, бліц-

портрети; серед аналітичних — інтерв’ю, кореспонденції, огляди, огляди преси, 

звіти, пропагандистсько-агітаційні статті, ювілейні статті, проблемні, спортивно-

медичні, інструктивно-технічні статті, дискусії; серед художньо-публіцистичних 

жанрів — замальовки, життєві історії, подорожні та портретні нариси й нотатки, 

фейлетони, памфлети. У часописі превалював аналітично-публіцистичний дискурс. 
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Особливе місце посідали в журналі портретні нариси, оскільки вони найкраще 

розкривалися такі якості спортсменів та тренерів, як воля, цілеспрямованість, 

вимогливість, мужність, відданість своїй справі. Через цей жанр активно подавалося 

виховна функція спортивної преси. Важливу роль відігравали подорожні нариси, що 

зображували спортивну інфраструктуру та розвиток спорту в містах країни. 

Контент журналу формувався в  рубриках, серед яких виокремлюємо основні, 

загального характеру та тимчасові. 

Основні рубрики формувалися за видами спорту. У найбільш популярній рубриці 

«Футбол» подавалися аналітичні статті про ігри в країні та за кордоном, проблемні 

статті про розвиток футболу, огляди та прогнози про різні європейські та вітчизняні 

змагання, спогади, розповіді відомих радянських футболістів; містилися підрубрики 

«З історії футболу на Україні» за редакцією І. Миронова та з 1972 р. «Бесіди про 

футбольні проблеми», з 1979 — «Чому суддя дає свисток» — з роз’ясненням 

футбольних правил, їх інтерпретацією з підрубрикою «Наша поштова скринька»; 

«Клуб воротарів Льва Яшина», «Школа молодого футболіста». Популярною були 

рубрики «Шашки» та «Шахи» з підрубриками «Куток початківця» (допомога у 

вивченні шахової теорії, ознайомленні читачів з основами шахової стратегії й 

тактики, із репрезентацією найбільш характерних закінчень та дебютів), «Творчість 

наших читачів» з репрезентацією дебютів та розв’язань; репортажів з партій, етюдів, 

матеріалів про історію шахів, цікаві факти. 

Рубрики загального характеру продемонструємо на найбільш прикметних 

прикладах. У рубриці «Спорт, якого ми не знаємо» розповідалося про появу нових 

на той час видів спорту, про їх технічний потенціал, роль у житі громадян, їх 

цікавість для населення, зокрема про мотобол, корфбол (швецький спорт), пушбол 

тощо. У рубриці «Наука і спорт» вміщувалися науково-методичні статті про 

харчування спортсменів, про шкідливі звички, про лікувальну фізкультуру, про 

особливості будови тіла і обраний вид спорту. У рубриці «Книжкова полиця» 

подавалися міні-рецензії, анонси та анотації до новинок, що вийшли у видавництвах 

«Фізкультура і спорт», «Молодь», «Здоров’я; зазвичай, тут містилося 4–5 анотацій 
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на нові художні та методичні спортивні видання або рецензії на збірки спортивних 

нарисів. Рубрика «Невигадані оповідання» подавала невеликі цікаві бувальщини, 

зокрема різні записи з блокнотів журналістів, кумедні історії з українського спорту, 

а в рубриці «Чому ми так говоримо?» подавався словник-довідник, де 

роз’яснювалася спортивна термінологія та назви різноманітних видів спорту; 

пізніше ця рубрика трансформувалася в «Словник спортивних термінів». Рубрика 

«Цікаво знати, що…» розповідала про цікаві факти з історії спорту, а в рубриці «Під 

холодний душ» (з 1966 р. — «Фальстарт») друкувалися вірші, байки, анекдоти, 

гуморески та фейлетони на спортивні теми, містилася жорстка критика спортсменів, 

тренерів, діячів спорту — «нероб, окозамилювачів, рвачів та ін. героїв не нашого 

часу», критика пияцтва, паління, також подавалися «репліки вразливого 

коментатора» (коментаторські перли), що виконували в журналі гедоністичну 

функцію та функцію релаксації.  

З тимчасових рубрик варті на увагу рубрики «По сторінках зарубіжної преси» 

(огляди іноземних спортивних видань), «По радянській Україні» (про основні події 

зі світу спорту в різних регіонах країни, про спортивну інфраструктуру міст та сіл, 

про приїзд закордонних робітників на українські підприємства та їх участь у 

спортивних змаганнях, замітки про нагороди колективам, про появу спортивних 

відділів у музеях, про нові спортивні кінофільми, про спортивні змагання в дитячих 

будинках тощо), «Розповіді про молодих» (про найуспішніших молодих 

спортсменів з різних видів спорту з різних регіонів, міст та селищ України), «На 

сільські теми», «Проблеми, пошук, досвід» (міркування про стан і перспективи 

розвитку різних видів спорту), «Зірки світового спорту» (портретні нариси, бліц-

портрети про найвідоміших спортсменів світу), «Вчіться відпочивати» (про те, як з 

найбільшою користю для організму проводити відпочинок).  У часописі існували й 

інші рубрики, які ми не можемо висвітлити з огляду на обмежені обсяги тексту. 

Третій період в історії часопису розпочався в 1987 р.; головним редактором був 

призначений А. Чалий. До редколегії видання увійшли В. Борзов, А. Ларін (заст. 

гол. ред.), В. Петровський, А. Левицька, В. Попко, І. Потьомкін, І. Турчин. 
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Художнім редактором став А. Потопальський. У часописі з’явилися нові автори: Г. 

Кузьмін*, І. Потьомкін, Ю. Писаревський, Л. Галинський, А. Левицька, В. 

Щербачов, А. Ларін, Г. Озерний, В. Михайлов, ін. Структура журналу в цей час 

включала такі напрямки: «Спорт і суспільство. Проблеми, пошук, досвід», «Життя 

фізкультурних організацій, фізичне виховання і спортивне вдосконалення, техніка, 

методика, наука», «Сторінки історії», «За рубежем», «Кореспонденції, інтерв’ю, 

репортажі, звіти про змагання», «Фальстарт», «Сатира і гумор». 

Тираж часопису в цей час варіюється від 85 000 до 115 000 прим. З 1989 р. значно 

поліпшилося художнє оформлення журналу, він став багатоілюстрованим та 

кольоровим. Жанрова парадигма майже не зазнала змін, з’явилися авторські 

колонки, колонки редактора; публікації за матеріалами зарубіжної преси; 

збільшилася кількість читацьких листів. Серед основних топосів цього часу: 

висвітлення проблеми перебудови масового фізкультурного руху, викриття епохи 

сталінізму та масових репресій проти спортсменів та спортивних журналістів, 

публікація матеріалів про героїв Чорнобиля, висвітлення проблем ведення 

спортивних теле- і радіорепортажів. Збільшується увага до зарубіжного спорту, 

порівняння «свого» та «чужого»; активно висвітлюються бодібілдинг, пауерліфтинг, 

культуризм, його-хатха, спостерігається широка увага до постатей Брюса Лі, 

Арнольда Шварценегера, репрезентованих у біографіях, комплексах тренувань. 

Збільшується увага до читача та його позиції, редакція характеризує читача «як 

барометр, що визначає контент часопису»; у рубриці «З пошти «Старту» 

з’являються такі підрубрики, як «Читач запитує», «Читач інформує», «Читач 

пропонує», «Читач критикує», друкуються навіть есе учнів шкіл на кшталт «Якби я 

був головним редактором «Старту» з парадигмою дій на посаді редактора. 

Засновуються нові рубрики відповідно до інтересів читачів. У цей час, окрім старих, 

запроваджено нові рубрики: «На прохання читачів», «День листа», де читачам 

пропонувалося стати безпосередніми організаторами й співавторами 

кореспонденцій, статей; читач надсилав до редакції лист-запитання до відомого 

спортсмена або команди, і вони використовувалися в бесіді з гравцями, тренерами, 
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обслуговуючим персоналом, керівниками ФК. Рубрика «Фальстарт» була збагачена 

рубрикою «Після Фальстарту», де розповідалося про ефективність опублікованих 

матеріалів, про зміни, що сталися в спортивному житті країни після публікацій 

«Старту». Популярними були рубрики «Старти і жарти»,«Алло, вас слухає лікар!», 

«Уроки ушу», «Гімнастика для всіх», «Клас Котигорошко» (гімнастичні комплекси 

для дітей 5-6 літ під гаслом «На зарядку — разом з татком»), «Перебудова: 

проблеми, пошук, досвід», «У Світлиці «Старту» (друкування творів відомих 

українських письменників-гумористів на спортивні теми), «На теми моралі», 

«Майстри про свій вид спорту», «Спорт і суспільство», «Спорт і музика». Ще 

більше зростає увага до футболу, з’являються такі рубрики, що репрезентують цей 

вид спорту: «Гранди світового футболу», «Зірки зарубіжного футболу», «Бум 

навколо м’яча» (прогнози на ігри, історія світових чемпіонатів з футболу), 

проводиться футбольний конкурс для читачів «Від чемпіонату до чемпіонату». 

Однією з найважливіших конституційних ознак часопису була висока 

ефективність, дієвість його публікацій. Так, внаслідок публікацій журналу 

будувалися нові спортивні споруди в містах, селах, звільняли з роботи несумлінних 

чиновників спорту тощо. 

Досить ефективно провадилася в часописі зворотна комунікація, зокрема через 

рубрики «З пошти «Старту»,  «Запитуй — відповідаємо» (з 1961 р. трансформується 

в рубрику «Довідкове бюро «Фізкультури і спорту», а з 1966 р. у рубрику 

«Довідкове бюро «Старту»»). Тут містилися відповіді на запитання читачів різного 

роду: про календар змагань, про історію і техніку різних видів спорту, про біографії 

спортсменів, про спортивні книжки тощо; відповіді на запитання читачів надавалися 

як членами редколегії, так і заслуженими майстрами спорту, тренерами; 

друкувалися листи читачів різного соціального статусу, зокрема інженерів, 

слюсарів, швачок, домогосподарок із запитаннями чи висловленням свого ставлення 

до журналу та його публікацій, містилися відповіді на листи читачів. Про ефективну 

зворотну комунікацію свідчив той факт, що журнал щороку отримував понад 3000 
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листів. Свідченням популярності часопису може служити те, що протягом 1960-

1970-х рр. участь у заочних читацьких конференціях взяли понад 20 000 осіб. 

Надзвичайно значущим був виховний потенціал часопису. Через спортивні 

матеріали редакція намагалася викрити і висміяти людські вади, зокрема: 

хвалькуватість, пихатість, зазнайство (у смішинці «Щедра душа» з № 7, 1968, де 

відзначалося: «Прийшов літ сім тому в футбол, Забив один єдиний гол, Та всім 

розказувать любив, Як він колись той гол забив» або смішинка «мрія чемпіона — 

врости в п’єдестал»), лінощі (типовим тут є вірш О. Шкабоя «Чемпіон» з № 5 за 

1961 р.: «Він до вечора і зрання Думу дума про змагання: «Є стрілецькі, є і водні, 

вілогонні, пішоходні… То чому ж нема змагання По найдовшому лежанню? Тут би 

він по всіх законах опинився в чемпіонах!»), безкультур’я вболівальників на 

стадіонах (зокрема в замітці з № 6 за 1974 р. «Невтішна схожість», де відзначалося: 

«В зоопарку голландського міста Вассемаара у приміщенні з горилами встановили 

телевізор, щоб простежити за поведінкою цих приматів під час різних передач. 

Досліди показали, що їхня реакція в основному така сама, як і чотирирічної дитини. 

Однак, спостерігаючи за футбольними матчами, мавпи сильно збуджувались, 

підскакували на місці, дико розмахували руками і видавали несамовиті крики. Одне 

слово, поводились цілком так, як деякі дорослі люди», що ілюструвалася 

відповідною світлиною мавп біля екрану телевізору, де транслювався матч, таким 

чином виховувалась культура футбольного вболівальника). Висміювалися в 

часописі і певні політичні події, зокрема перебудова і гласність у вірші Л. Горського  

«Не розгубився» (№ 8, 1988: «Суддю облаяв футболіст. Той жовту картку враз 

підніс. Та форвард мовив строго: — А гласність в нас для чого?!»). 

У багатьох матеріалах журналу наголошувалося, що спорт допомагає 

формуванню справжньої людини, акцентувалося на тому, що лише спорт допомагає 

боротися з обставинами, проведення асоціативних паралелей (зокрема відзначалося, 

що герою книги Б. Польового «Повість про справжню людину» вдалося подолати 

труднощі лише тому, що він мав фізичне загартування), виховання у читачів 

патріотизму, працелюбності, милосердя. 
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Усе це зумоволювало надзвичайно високу читабельність журналу. У рубриці «З 

пошти «Старту» багато читачів відзначали, що журнал майже не можливо знайти в 

«Союздруку», що його розбирають за лічені години, містилися прохання до редакції 

залишити «зайвий» номер, приходили листи з Білорусії, Росії та ін. з проханням 

пересилати журнал до братніх республік. Яскравим прикладом, який ілюструє 

популярність часопису та великий попит, ажіотаж на нього, є лист читача з Москви: 

«Дорога редакціє! Пишу вам другий раз… Оскільки не завжди попадалися ваші 

журнали в «Союздруку», бо їх швидко розкупляють, то я передплатив на 1990 рік… 

Мені, на жаль, не попався журнал за вересень. В «Союздруку» в черзі була така 

паніка, ледь не бійка за журнал «Старт»…». 

Відзначаючи завдання часопису «Старт» та його значення в історії української 

спортивної преси, Г. Німич наголосила: «Журнал «Старт» висвітлював діяльність та 

перспективи розвитку фізкультурних організацій, відкриття та перші кроки нових 

позашкільних навчальних закладів, а саме дитячих спортивних шкіл; висвітлював 

хроніку проведення Пленумів Ради Союзу спортивних товариств і організацій 

Української РСР, завдання фізкультурних організацій по виконанню Постанов щодо 

подальшого розвитку фізичної культури та спорту; розкривав досягнення, рекорди 

та поразки українських спортсменів-вихованців позашкільних закладів освіти» [117, 

с. 488]. 

Таким чином, слід зазначити, що часопис «Старт» є одним з найкращих видань в 

історії української спортивної журналістики саме тому, що був орієнтований на 

велику читацьку аудиторію, розміщував як аналітичні матеріали, у яких подався 

аналіз, оцінка та перспективи вирішення певних проблем, висвітлювалася історія 

багатьох видів спорту в Україні та світі, містилася велика кількість портретних 

нарисів про визначних українських спортсменів, тренерів, подавалися спортивно-

медичні, науково-методичні та інструктивно-технічні статті, а також 

репрезентувалися сатирично-гумористичні матеріали про спорт: фейлетони, 

гуморески, байки. Вельми важливим був той факт, що цей часопис був не лише 

ретранслятором спортивних змагань, але й містив публікації з питань військово-
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патріотичного, трудового та морального виховання, забезпечував не лише 

розважання читачів, але й насамперед виховував реципієнта на морально-етичних 

засадах. 

 

2. 3. 4. «Спортивна газета»: історія розвитку в 1950–1990-і рр.  

 

«Спортивна газета» заснована в Києві 1 квітня 1934 року. Тоді ще ніхто не знав, 

що це видання увійде в історію національної журналістики як «бабуся» української 

спортивної преси, не доживши близько року до 75-річного ювілею. Щоправда в її 

історії була майже десятилітня перерва в 1939–1949 роках. 

«Спортивна газета» — перший спортивний часопис, що був відновлений після 

війни в 1949 р. У цей час газета виходила під назвою «Радянський спорт». Г. Німич 

так охарактеризувала причини відновлення газети та її завдання: «Початок роботи 

цього друкованого органу був повʼязаний з рішенням Центрального комітету 

Комуністичної партії більшовиків про відкриття періодичного видання спортивного 

спрямування. Відтак, у жовтні 1949 року почала виходити республіканська 

спортивна газета «Радянський спорт» як офіційний друкований орган комітету у 

справах фізичної культури та спорту при раді Міністрів Української РСР. 

Редактором газети на той час був призначений М. Безсмертний. Перед новою 

газетою були поставлені задачі мобілізації широкої фізкультурної громадськості 

радянської України на боротьбу за подальший розвиток масового фізкультурного 

руху в республіці та підвищення рівня майстерності радянського спорту» [117, с. 

487]. 

І. Кузнецов писав про «Спортивну газету»: «З 19 жовтня 1949 р. вона була 

відновлена. З 30 березня 1964 р. виходить під сучасною назвою — «Спортивна 

газета». Упродовж усієї своєї історії газета боролась за масовість спорту, 

популяризувала досягнення майстрів, друкувала методичні поради початківцям, 

критикувала вади у фізкультурній роботі. У газеті часто розміщувались добірки 

матеріалів: „За масовий спорт у вищих навчальних закладах України”, „Прославимо 
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нашу Вітчизну новими фізкультурними досягненнями”, „Новими рекордами, 

новими досягненнями помножувати славу радянського спорту”» [83, с. 124]. 

У цьому параграфі ми розглянемо історію «Спортивної газети» у п’ятому та 

шостому періодах історії спортивної преси України. Тираж часопису в ці роки 

коливався від 298 000 до 314 000 прим. Редактором газети протягом 1949–1965 рр. 

був П. Безсмертний. З 1966 по 1983 рр. посаду головного редактора обіймав                  

В. Дмитрук, з 1984 по 1991 рр. — Ю. Пересунько. В історії газети можна 

виокремити три періоди, пов’язані зі змінами редакторів, але вони істотно не 

змінювали концепцію та контент часопису, тому ми відзначимо загальні для всіх 

періодів рубрики видання та його конституційні ознаки в 1950–1990-і рр.  

У звіті про роботу редакції газети «Радянський спорт» за 1949–1950 рр. 

пріоритетними напрямками публікацій називалися: 1) фізкультурно-спортивна 

робота, що здійснюється в містах України; 2) фізкультурно-спортивна робота, що 

здійснюється в селищах України; 3) боротьба за підвищення спортивної 

майстерності, за рекорди; 4) пропаганда та агітація за здоровий спосіб життя, 

припинення безпритульності та незайнятості молодого покоління; 5) листи 

трудящих та дієвість інформації. У подальші роки тематика газети не зазнала змін. 

У часописі брали участь як професійні журналісти: Л. Каневський*,                       

В. Маєвський*, К. Пушкарьов*, І. Засєда*, Л. Радченко*, М. Михайлов, К. Володін, 

М. Мішин, Л. Бушуєв, ін., так і спортсмени, тренери, судді, науковці з фізичного 

виховання і спорту, викладачі фізкультури у ВНЗ та школах, представники обласних 

та райрад Спортивного Союзу УРСР, лікарі, зокрема: С. Фомін, А. Акопов,                          

М. Подольський, Б. Чиж, Д. Заславський, Г. Хараджан (судді), М. Коман,                  

А. Яковцев, Л. Людмирський (тренери), А. Хавін, В. Каплан, Є. Буланчик,                       

А. Іздковський, В. Шкода, П. Денисенко, Я. Куценко, І. Куперман (майстри спорту), 

О. Манаєва (лікар), О. Качоровська (кандидат медичних наук, лікар), Л. Никонов 

(голова Комітету з фізичної культури і спорту при Раді міністрів УРСР) тощо. 

Обсяг газети складав 4 сторінки. Перша сторінка відводилася під передовиці, 

пропагандистсько-агітаційні статті про масовість спорту чи комуністичне виховання 
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населення, майже дві сторінки присвячувалися футболу. Лише в третьому періоді 

газета позбулась гіпертрофії футбольної тематики. Репрезентувалися такі види 

спорту: футбол, хокей, баскетбол, волейбол, гандбол, шахи, шашки, кінний, 

ковзанярський, велосипедний спорт, мотоспорт, автомотобілізм, бокс, боротьба, 

легка та важка атлетики, теніс, настільний теніс, бадмінтон, самбо, стендова та 

кульова стрільба, плавання, підводне плавання, водне поло, веслування на байдарці, 

парусний спорт, туризм, фігурне катання, фехтування, рибальство, мисливство. 

Контент часопису групувався в рубриках: зокрема за видами спорту — «Футбол» 

(або «На футбольних полях»), «Баскетбол», «Шахи і шашки» (або «Шахівниця»), 

«Хокей», «Легка атлетика», «Велоспорт», «Бокс, боротьба, штанга», а також у 

рубриках загального характеру: «У розмові з нашим кореспондентом» (або «Наші 

інтерв’ю», «Критика і бібліографія», «Прочитайте цю книжку!» (пізніше «Книжкова 

полиця», «Люди нашого спорту» (портретні нариси про видатних українських 

спортсменів та тренерів), «На допомогу громадському інструктору», «У спортсменів 

братніх республік», «Наші заслужені тренери», «Замітки тренера», «Поради лікаря» 

(спортивно-медичні статті про лікування спортом, важливість спорту в профілактиці 

захворювань), «На теми виховання» (про виховний вплив спорту, про етику і 

мораль, гуманізм, милосердя, взаємодопомогу як у спорті, так і в житті), «Це варто 

запозичити», «На допомогу майстру» (поради, консультації в оволодінні технікою, 

методикою спорту), «Короткі вісті» (про основні спортивні події в провідних містах 

країни), «Колючі замітки» (критичні матеріали), «Всяка всячина» (цікаві кумедні 

історії), «Розповіді про переможців олімпійських ігор», «Друзі спорту», «Спорт за 

рубежем» (висвітлення змагань у провідних країнах Європи та світу), а також 

неперіодичні рубрики «Що нового в спортивних газетах?» (проблемно-тематичний 

огляд спортивних часописів Росії, Білорусії, Казахстану), «Назустріч фестивалю 

молоді і студентів», «Спортивні зустрічі школярів», «На допомогу учасникам 

туристських змагань», «Новинки рибальського спорядження» тощо. 

З 1985 р. в часописі розширюється  автура, з часописом у цей час активно 

співпрацюють В. Михайлов*, Г. Нечаєва*, Л. Мовчан*, Є. Карельський*,                          
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М. Левицький*, Я. Димов*, Ю. Карман*, Ю. Сосновський*, Ю. Корзаченко*,                

М. Моторний*, В. Казимиров*, В. Пожилова*, Г. Кузьмін*, ін.; переважно 

друкуються професійні журналісти, з газети майже зникають майстри спорту, судді, 

тренери як автори публікацій. У цей період у газеті з’являються такі відділи: 

громадсько-політичний, олімпійський, зарубіжного спорту, футболу, учнівської 

молоді, спортивних ігор та вищої спортивної майстерності, фізвиховання населення, 

листів. Розширюється тематичний діапазон часопису, виникають такі рубрики, як 

«Олімпійські надії», «Спорт — посол миру», «Суботній клуб «Гол!», «За масовий 

спорт на селі», «Гарт — кожному школяреві», «Колектив фізкультури: масовість і 

майстерність», «Школа початківця», «Школа юного атлета», «Панорама», «Табло», 

«Орбіта змагань», «Європейські кубки», «Зарубіжний калейдоскоп», «З історії п’яти 

кілець», «Консультує лікар», «Юридична консультація», «Усією бригадою — на 

стадіон», «По сторінках зарубіжної преси», «СГ на спортивних новобудовах», 

«Азбука здоров’я», «Місяць спортивний», «Для допитливих», «Вітальня» (інтерв’ю-

бесіди з музикантами, письменниками, артистами, співцями, художниками про їх 

творчість та роль спорту в їх житті), «Трибуна інструктора» (уроки з різних видів 

спорту або інструктивно-технічні статті), «Для вас, рибалки» (методики лову, 

способи осінньої, зимової риболовлі, розповіді рибалок), «Наука — спорту», 

«Офіційний відділ» (про установчі пленуми федерацій з різних видів спорту), 

функціонує низка проблемних рубрик, зокрема «Тверезість — норма життя: 

поговоримо щиро», «Гостра тема», «Актуальна тема», «Авторитетна думка», 

«Думка глядача», «Під гострим кутом», «Роздуми та пропозиції», «Резерви великого 

спору», «Проблеми майстерності», «Профспорт: досвід, проблеми», «На теми 

моралі», «Лист покликав у дорогу»; широко висвітлюються такі види спорту як 

бобслей, біатлон, фехтування, ковзанярський та санний спорт, велосипедний, кінний 

спорт, хокей на траві, газета позбавляється гіпертрофії футбольної тематики, з 1988 

р. репрезентуються вікторини, кросворди, чайнворди, смішинки, футболізми, перли, 

мініатюри, словнички-жартівнички тощо, зростає кількість гуморесок, усмішок, 

подаються фотогуморески, фотокарикатури, фотожарти у рубриці «Веселим 
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олівцем», з’являються передруки з іноземних газет (зокрема італійських та 

англійських). Разовий тираж газети в цей час становить 583 000 прим., збільшується 

увага до читача, з’являються рубрики «Читач–газета–читач», «Читач пропонує», де 

містилися рекомендації читачів щодо оптимізації контенту, зокрема щодо 

збільшення періодичності видання (триразовий випуск для єдиної спортивної газети 

країни сприймався як катастрофічно малий), висвітлення спорту інвалідів (з 

порадами та рекомендаціями медиків, спортивних фахівців «для тих, хто прагне 

кинути виклик недузі»), розширення тематичного діапазону, запровадження рубрик 

«Ветеран футбола», «Спортсмени в роки війни», «Що ще почитати», висвітлення 

формули-1, йоги-хатхи, бодібілдингу, репрезентації на шпальтах видання оглядів 

спортивних кінострічок, публікації прогнозів спеціалістів, поради щодо того, кого 

запросити до «Вітальні СГ», щодо збільшення кількості видів спорту в газеті тощо; 

критикуючи видання та пропонуючи шляхи його оптимізації, читачі відзначали, що 

«Спортивна газета» мало чим поступається московському часопису «Советский 

спорт», окрім періодичності та оперативності. 

Провідні жанри газети: хронікальні та розгорнуті замітки, інформаційні інтерв’ю, 

інформаційні та аналітичні огляди та звіти, репортажі, міні-рецензії, відкриті листи, 

дискусії, аналітичні та проблемні статті, пропагандистсько-агітаційні матеріали, 

фейлетони, гуморески, дружні шаржі, вірші; спостерігалася збалансованість у 

поданні інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів. 

Важливе місце займали портретні нариси, причому як позитивного, так і 

негативного спрямування. У нарисах позитивного спрямування пропагувалися такі 

якості, як мужність, воля, цілеспрямованість, відданість своїй справі, чемність, 

колективізм, любов до Батьківщини. Не меншу роль відігравали й нариси з 

негативними прикладами. Як відзначив Б. Семибратський, «з успіхом 

використовуються у виховних цілях також і приклади негативні, щоб показати 

молоді, наскільки згубні певні межі морального вигляду окремих спортивних 

"зірок", такі як: малодушність, грубість, егоїзм, неповага до товаришів, відсутність 

почуття колективізму, зазнайство, пристрасть до "зеленого змія"» [154, с. 25]. 
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Реклами в газеті було обмаль, в основному вона мала профільний характер. У 

третьому періоді реклама подавалася в рубриці «Інформація, реклама, оголошення» 

(зокрема повідомлення про страхові фірми, спортивні крамниці), широко 

пропагувалися спортлото та спортпрогноз. 

Досить ефективною в газеті була зворотна комунікація з реципієнтами, що 

провадилася в рубриках «Листи в редакцію», «Запитуйте — відповідаємо», «Нам 

пишуть», «Читач-газета-читач», «До редакції прибула пошта…» (друкування 

запитань чи листів читачів та розгорнуті відповіді на них, як від членів редколегії, 

так і від провідних спортсменів та фахівців). Редакція активно реагувала на листи, 

часто підкреслюючи, що «лист читача — це не приватна скарга, а документ 

великого громадського значення». Про популярність газети свідчило те, що за рік 

редакція отримувала понад 40 000 листів. 

Однією з найбільш характерних особливостей видання була його висока 

ефективність та дієвість. Рубрика «Слідами виступів «Спортивної газети» 

друкувалася щономера. Це свідчило про те, що майже всі критичні та проблемні 

матеріали газети знаходили своїх адресатів, сприяли активним пертурбаціям в 

спортивній сфері, швидкому будуванні чи реконструкції спортивних споруд, 

продуктивній та ефективній праці фізкультурних секцій на виробництвах, 

залученню до спорту значної кількості населення.  

Конституційні ознаки «Спортивної газети» у 1957–1990-х рр.: 

1) влаштування різних конкурсів задля покращення контенту часопису та його 

художнього оформлення (щомісячні конкурси з преміями «На кращий спортивний 

нарис, публіцистичну статтю та гумореску», «На кращий нарис про людей нашого 

спорту», «На краще спортивне фото»); 2) широка реклама часопису «Старт», 

друкування в рубриці «Читайте нові журнали» анонсів на кожне його число; 3) 

наслідування газетою певних тем та рубрик «Старту», зокрема рубрик «Люди 

нашого спорту», «На теми виховання», «Книжкова полиця», «Слідами наших 

виступів» та ін.; 4) репрезентація широкої парадигми видів спорту, їх техніки та 

методики, висвітлення найбільших змагань на першість СРСР та УРСР, а також 
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світових чемпіонатів, олімпіад та спортивних змагань у провідних країнах Європи, 

подання календарів змагань з футболу; 5) висвітлення діяльності Ради Союзу 

спортивних товариств та організацій УРСР, Комітету з фізичної культури та спорту, 

конференцій фізкультурників; 6) реалізація часописом гедоністичної функції та 

функції релаксації (друкування фейлетонів, гуморесок, кумедних історій, 

влаштування різних конкурсів, зокрема на розв’язання шахових комбінацій); 7) 

широка пропаганда спорту як духовного і фізичного здоров’я; 8) матеріали про 

взаємозв’язок спорту та українського мистецтва; 9) широке висвітлення роботи 

тренерів як вихователів підростаючого покоління; 10) велика увага до проблеми 

якості суддівства, широка критика роботи суддів; 11) проведення різних рейтингів 

за опитуваннями читачів; 12) пропаганда комплексу «ГПО», публікації про 

складання нормативів комплексу; 13) активна антиалкогольна пропаганда та 

матеріали про шкідливість паління; 14) військово-патріотичні матеріали, виховання 

культури суспільства, заклики до прочитання книжок, широка акцентація на 

питаннях етики та моралі як у спорті, так і в житті, виховання патріотизму, 

працелюбності, милосердя, відповідальності, формування активної життєвої позиції 

тощо; 15) висвітлення ролі фізичної культури в житті молоді, організаційно-масової, 

агітаційно-пропагандистської, навчально-тренувальної роботи; 16) висвітлення 

життя та діяльності колективів фізкультури, спортивних комітетів, добровільних 

спортивних товариств, союзів, недоліків у їх роботі, проблем та інновацій у їх 

діяльності, репрезентація зарисовок про кращі фізкультурні колективи й 

спортсменів; 17) матеріали провідних майстрів і тренерів про перспективи розвитку 

окремих видів спорту і передові методи тренування, надання порад та консультацій 

громадському фізкультурному активу, друкування матеріалів про космонавтів, 

репрезентація їх як спортсменів; 18) велика увага до проблем сільського та 

виробничого спорту, широке висвітлення дитячого, шкільного та студентського 

спорту, наголос на тому, що фізичне виховання має бути одним з провідних 

предметів у школах та училищах країни; широка пропаганда масового спорту; 19) 

матеріали про виконання планів спортивних п’ятирічок республіки, областей, міст, 
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висвітлення побудови спортивних споруд; 20) матеріали щодо узагальнення й 

пропаганди передового досвіду, використання масових видів спорту для організації 

фізкультурної роботи серед дітей та молоді; публікації про роботу ДЮСШ, 

спортивних секцій та клубів; 21) висвітлення фізичної культури і спорту в сім’ї, у 

житті індивіда; 22) репрезентація місцевого досвіду фізкультурних товариств УРСР, 

висвітлення форм і методів організації масової фізкультурно-оздоровчої роботи 

серед населення; 23) позиціонування спорту як чинника, що допомагає в праці, 

навчанні, боротьбі з соціальними проблемами. 

У багатьох матеріалах газети акцентувалося на важливості виховання широких 

мас спортсменів, підвищенні їх майстерності, великому соціальному значенні 

фізичної культури та спорту, їх значущості в плані підвищення продуктивності 

праці і важливості їх впровадження в побут кожної родини. 

Таким чином, часописи «Старт» і «Спортивна газета» сьогодні можуть 

розглядатися як взірці для наслідування, адже вони були не просто інформаторами 

про спортивні змагання, а спортивними часописами з широким громадянським 

звучанням, яскравою національно-педагогічною спрямованістю, репрезентували 

спорт як соціокультурний феномен, виховували читача на засадах українського 

патріотизму (любові до української мови, літератури, музики), на морально-етичних 

засадах (працелюбності, чесності, гуманізму, милосердя), формували світогляд 

читача, його культуру, репрезентуючи спорт як мистецтво, вміщуючи літературно-

критичні статті та твори відомих українських та зарубіжних письменників, акторів, 

музикантів, художників, активно боролися з такими вадами суспільства як алкоголь, 

куріння, демонстрували виховний потенціал спорту в боротьбі з такими 

негативними рисами людської натури, як лінь, хвалькуватість, пихатість, грубість, 

безкультурність тощо, сприяли формуванню громадської думки про спорт як засіб 

збереження та зміцнення духовного й фізичного здоров’я, панацеї від усіх хвороб, 

чинника, що сприяє вічній молодості тіла й душі. Ці часописи сьогодні цікаві в 

справі підвищення ефективності та дієвості матеріалів, широкого друкування 

критичних публікацій, відродження спортивної публіцистики з її важелями впливу 
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на реципієнта, репрезентацією як журналістських, так і літературних жанрів з 

одночасною реалізацією гедоністичної, культуроформувальної, патріотично-

світоглядної та виховної функцій, універсальності часописів (їх призначення 

прихильникам спорту, спортсменам, тренерам, викладачам фізкультури тощо), 

репрезентацією різних спортивних конкурсів, вікторин тощо. Неоціненою є роль 

цих видань і в аспекті ефективності зворотної комунікації, модифікації контенту 

відповідно до інтересів та рекомендацій читачів, широкої пропаганди масового 

спорту та національних самобутніх видів спорту, розширення проблемно-

тематичного діапазону, позиціонування спорту як державної ідеологеми, іміджу 

держави на міжнародній арені та встановленню дружніх стосунків з іноземними 

державами. Часописи «Старт» і «Спортивна газета» заклали класичні традиції 

української спортивної журналістики, що мають сьогодні активно наслідуватися 

спортивними мас-медіа для підвищення їх читабельності, коефіцієнту корисної дії. 

 

Висновки до Розділу 2.  

Дореволюційна спортивна преса зіграла важливу роль у становленні спортивної 

преси України, давши виданням-нащадкам насамперед безцінний досвід. Українська 

спортивна преса першого періоду розвивалася досить потужно і підготувала чудову 

платформу для того вибуху, який стався в 20–30-х роках ХХ ст. і який є золотим 

періодом історії спортивної преси України. Саме дореволюційна спортивна 

періодика явила собою взірець, еталон продуктивних засобів боротьби за 

реципієнта, які потім взяла на озброєння спортивна преса наступного часу, серед 

яких зокрема варто відзначити: спеціальні додатки до часописів, тематичні випуски, 

премії та знижки за передплату, конкурси з грошовими преміями, безперервна 

комунікація з читачами та авторами через поштові скриньки в часописах та ін. 

Надзвичайно значущою є і роль періоду 1920–30-х років для подальшого 

розвитку української спортивної журналістики. У цей час спортивна преса відіграла 

важливу роль у житті Української держави. Її значення зростає в контексті 

популяризації української мови, українізації спортивної масової аудиторії, 
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популяризації нових видів спорту й залучення до них широких мас. Спортивна 

преса культивувала концепцію спорту як духовного й фізичного здоров’я, що 

сприяло підвищенню продуктивності праці багатьох робітників, та як державної 

ідеологеми, що виявлялося в зміцненні за рахунок спорту, спортивних змагань 

іміджу держави на міжнародній арені, а у внутрішньому житті — мілітаризації 

спорту, підготовці в особі фізкультурників майбутніх солдатів для захисту Вітчизни. 

Спортивна преса виконувала не лише притаманні для себе гедоністичну та функції 

релаксації, світоглядну, інтегративну, культуроформувальну, морально-виховну, але 

й включалася в механізм побудови радянського суспільства, сприяла масовому 

оздоровленню населення, широкому розвитку виробництва. У розділі проведено 

порівняльний аналіз спортивної преси Галичини та УРСР цього часу. Особливе 

значення спортивна преса «золотого» періоду може мати для оптимізації сучасної 

спортивної преси, зокрема переходу останньої на державну мову, активізації 

зворотного зв’язку з читачами, розуміння спорту як духовного й фізичного здоров’я, 

розвитку тіловиховної тематики, покращення жанрової системи, ширшої 

репрезентації спортивної публіцистики. 

Наступні два періоди (1957–1990-ті рр.) мали певні елементи, що їх об’єднували. 

Ними виступили два гіганти не лише спортивної преси, але й загалом української 

журналістики — «Спортивна газета» та журнал «Фізкультура і спорт» (пізніше — 

«Старт»). Ці видання заклали міцний фундамент для розвитку національної 

спортивної преси періоду незалежності, і сьогодні вони цілком можуть правити за 

взірець для сучасних спортивних видань — у плані довголіття існування, 

читабельності, розвитку спортивної публіцистики, широкого тематично-жанрового 

діапазону, збагачення творчої майстерності журналістів. 
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

СПОРТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ В ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Найбільш плідним в історії спортивної преси України став її розвиток в період 

незалежності. У цей період українська журналістика зазнала кардинальних змін: 

різко зросла кількість періодики в українському інформаційному просторі (з 2 609 

видань у 1992 р. до 4 229 у 1995 р.), значно зменшилися наклади видань, відбувалася 

приватизація часописів та поступове зникнення державних ЗМІ радянського часу, 

видань компартії, на медіа-ринку зʼявилися нові сегменти журналістики. 

Формуванню української преси цього часу сприяла низка законів, зокрема відміна 

в березні 1990 р. 6 ст. конституції СРСР, що визнавала за КПРС монопольне право 

на видання періодичних органів, а також прийняття законів України «Про 

інформацію» (від 02.10. 1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» (від 16.11. 1992) тощо. 

Характеризуючи спортивну пресу України цієї доби, можна виокремити у ній два 

періоди (виходячи із загального розвитку української спортивної періодики): 

Перший період (1991–1998) — зародження і формування спортивної періодики 

незалежної України (це сьомий період в історії української спортивної преси). 

Ознаменований він появою на медіа-ринку в 1991 р. першої незалежної футбольної 

газети на теренах України — «Український футбол» та першої щоденної 

транснаціональної спортивної газети країни — «Спорт-Экспресс» (вже в середині 

90-х визнана однією з найкращих та найкрупніших газет у Європі; з 2000-х рр. 

виходить під назвою «Спорт-Экспресс в Украине»). За тематичним спрямуванням 

усі видання цього періоду можна поділити на декілька груп: 1) футбольні видання 

— 33 (всеукраїнські часописи, видання футбольних клубів, виданння футбольних 

фанатів (фанзіни), часописи з колекціювання футбольних атрибутів, історії клубів); 

2) видання з боксу та бойових мистецтв — 2; 3) видання з автомотобілізму — 1; 

4) спортивна преса з дельтапланерного спорту — 1; 5) видання з легкої атлетики — 

2; 6) часописи з важкої атлетики — 1; 7) універсальні спортивні видання — 20; 
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8) науково-теоретичні та науково-методичні спортивні журнали — 6. Загалом у цей 

період створено 66 спортивних видань. Одночасно з новими спортивними ЗМІ 

продовжують функціонувати видання, які виникли в 30-х роках ХХ ст.: «Старт» 

(«Фізкультура і спорт», 1922–1999 Київ) та «Спортивна газета» (1934–2008). 

Другий період (1999–2014) — розквіт спортивної преси в незалежній Україні, 

її реформування та модернізація (восьмий період в історії української спортивної 

журналістики). Розквіту спортивної преси в цей час послужило прийняття ЗУ «Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» 

(від 23.09. 1997), що поліпшило умови для видання ЗМІ. У цей час формуються 

спортивні мас-медіа, що репрезентують 17 тематичних сегментів: 1) футбольна 

преса — 70 (всеукраїнські видання, часописи футбольних клубів, видання 

футбольних фанатів (фанзіни), видання з колекціювання футбольних атрибутів, 

історії клубів); 2) видання з кінного спорту — 1; 3) видання з шахів та шашок — 3; 

4) видання з боксу та бойових мистецтв — 7; 5) видання з водного спорту — 2; 

6) спортивна преса з тенісу — 2; 7) видання з гольфу — 2; 8) спортивна преса з 

волейболу — 1; 9) спортивна преса з хокею — 1; 10) видання з фехтування — 1; 

11) видання з пейнтболу — 1; 12) спортивна преса з автомотобілізму — 2; 

13) видання з лижного спорту — 1; 14) часописи з йоги та бодібілдингу — 3; 

15) спортивна преса з екстремального туризму — 3; 16) універсальні спортивні 

видання — 42; 17) науково-методичні та науково-теоретичні журнали — 9. 

Загалом у цьому періоді виникає 152 спортивних видань, припиняють існування 

гіганти спортивної преси України: «Старт» («Фізкультура і спорт», 1922–1999, Київ) 

та «Спортивна газета» (1934–2008, Київ) (у цьому періоді функціонує понад 170 

видань (152 + часописи з сьомого періоду). Згідно з «Каталогами видань України» за 

2011–2013 роки, в Україні виходить 3 200 газет і журналів. Таким чином, спортивна 

преса складає 5 % від загальної кількості видань. 

Спортивна преса у період незалежності існує в 22 (з 24-х) областях України. 

Розглянемо регіональний аспект її репрезентації. 
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1) Київська область представлена 85 виданнями (83 — Київ, 1 — Біла Церква,           

1 — Бородянка), що складає майже половину всіх спортивних ЗМІ України; 

2) Львівська область репрезентована 13 часописами (11 — Львів, 1 — Радехів, 1 — 

Дрогобич); 3) Харків представлений 13 виданнями; 4) Донецька область 

репрезентована 31 виданням (1 — Константинівка, 1 — Слов’янськ, 2 — Маріуполь, 

27 — Донецьк); 5) Луганська область репрезентована 7 виданнями (1 — Стаханов, 6 

— Луганськ); 6) Одеса представлена 9 виданнями; 7) Херсон репрезентований 3 

часописами; 8) Полтава представлена 5 виданнями; 9) Дніпропетровськ 

представлений 7 часописами; 10) Запоріжжя репрезентоване 10 часописами; 

11) Івано-Франківськ — 3 виданнями; 12) Тернопіль представлений 1 виданням; 

13) Хмельницький представлений 3 часописами; 14) Рівне репрезентоване 2 

виданнями; 15) Вінниця репрезентована 6 часописами; 16) Закарпатська область 

(Ужгород) представлена 2 часописами; 17) Волинська область (Луцьк) 

репрезентована 5 часописами; 18) Чернівці представлені 4 виданнями; 19) Черкаси 

представлені 1 часописом; 20) Чернігів представлений 2 виданнями; 21) Кіровоград 

репрезентований 3 часописами; 22) Миколаївська область представлена 1 виданням; 

23) АР Крим представлена 3 спортивними виданнями (2 — Сімферополь, 1 — 

Севастополь). 

Спортивна преса в цей час функціонує в усіх областях України (крім 

Житомирської та Сумської), у всіх великих обласних центрах та провідних містах. 

Більш розгорнута типологія спортивних видань, таблиці щодо сфери побутування 

спортивних мас-медіа в сучасній Україні містяться в додатках. 

Перед тим, як аналізувати сучасний стан спортивної періодики в Україні, варто 

наголосити, що спортивна преса здавна існувала не лише як окремий організм 

(спеціалізована газета чи журнал), але й часто була інкорпорована в контекст інших 

суспільно-політичних ЗМІ у вигляді спортивної рубрики. Свідченням цього є той 

факт, що після зникнення львівських спортивних видань на початку ХХ ст., таких як 

«Коло» та «Газета Спортова», які видавав К. Гемерлінг, спортивна преса 

продовжила своє активне існування на сторінках щоденних львівських видань 
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«Слове Польське», «Вєк Новий», «Газета Вечірня», де спортивні рубрики вели 

К. Гемерлінг, З. Клосьнік і Т. Дренгєвич. Саме тому ми можемо говорити, що 

спортивна преса в ті часи розвивалася на сторінках видань загального характеру. На 

цьому наголошує і К. Алексєєв: «Спортивна журналістика в Російській імперії на 

перших етапах розвивалась у виданнях загального характеру у вигляді окремих 

статей чи спеціальних відділів. Але з розширенням числа видів спорту, з 

посиленням його ролі та значення в житті суспільства стала необхідною поява 

спеціальних спортивних органів» [2]. 

Сучасна спортивна журналістика так само активно інкорпорована в інші видання. 

Тому, на наш погляд, спортивні рубрики в суспільно-політичних ЗМІ можна 

вважати не якимось девіантним відхиленням чи видом побутування спортивної 

преси в період її стагнації, а повноцінною формою (різновидом) її існування нарівні 

зі спеціалізованою спортивною періодикою. Спортивні рубрики як модифікації 

спортивної журналістики можна трактувати як спортивну «пресу в пресі». 

Пресу спортивних клубів ми відносимо до нового явища — піарналістики. 

Отже, розглянемо найбільш прикметні часописи в кожному з окреслених типів 

спортивної періодики. 

 

 

3. 1. Спеціалізована спортивна преса 

 

Спеціалізована спортивна преса є найбільш потужною формою існування 

спортивної преси України. Протягом 1991–2014 рр. в країні з’явилось понад 160 

спортивних видань цього типу. Лідерами за кількістю спортивних часописів є 

Київський та Донецький регіони, де функціонує 85 та 31 спортивних часописів 

відповідно. Це обумовлено розвитком спорту в цих регіонах та успішними 

виступами на внутрішній та міжнародній аренах спортсменів та спортивних клубів 
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окреслених областей
1
. Саме значні досягнення донецьких спортсменів та 

спортивних команд зумовили вибух спортивної періодики в Донецькій області 

(якщо з початку ХХ ст. до 1991 р. в регіоні вийшло всього два спортивних видання, 

то протягом 1991–2013 їх з’явилось 31). При цьому варто підкреслити, що донецька 

спортивна періодика значно виграє за кількісними та якісними показниками у 

спортивних часописів Львівської та Харківської областей (ці регіони за кількістю 

спортивних видань посідають третє та четверте місця, маючи по 13 часописів). Все 

це й зумовлює нас поряд зі столичною спортивною пресою розглянути 

найвизначніші спортивні часописи Донбасу. 

 

3. 1. 1. Київська спортивна преса  

Спортивна преса України періоду незалежності зароджується саме в Києві. 

У березні 1991 року створено газету «Український футбол» (одна з найкращих 

футбольних газет України), а у серпні того ж року в місті з’явилася перша щоденна 

спортивна газета України — «Спорт-Экспресс» (з 2000-х рр. – «Спорт-Экспресс в 

Украине», яка неодноразово визнавалася найкращою спортивною газетою країни, 

зокрема у 2010, 2012 рр.). Знаковим для київської спортивної журналістики став 

                                                           
1 Зокрема Донецький  регіон представляють такі спортивні команди: ФК «Шахтар» Донецьк (володар Кубку 

УЄФА, 9-разовий чемпіон та 13-разовий володар Кубку України з футболу), міні ФК «Єнакієвець» Єнакієве (призер 

чемпіонатів України з міні-футболу, володар Кубку та Суперкубку України), міні ФК «Шахтар» (5-разовий чемпіон та 

3-разовий володар Кубку України з міні-футболу), жіночий ФК «Донеччанка» (5-разовий чемпіон, 4-разовий володар 

Кубку України з жіночого футболу),  БК «Азовмаш» Мариупіль (7-разовий чемпіон та 5-разовий володар Кубку 

України з баскетболу), ТК «Норд» Донецьк (неодноразовий чемпіон країни з настільного тенісу), ХК «Донбас» 

Донецьк (неодноразовий призер чемпінатів України та Білорусі з хокею), ГК «Шахтар-Академія» (3-разовий чемпіон 

країни з гандболу),  МК «Союз 3. Єнакієве» (неодноразовий чемпіон країни з мотоболу), команда «Скіфи-ДонНТУ» 

(9-разовий чемпіон країни з американського футболу), РК «Тигри Донбасу» (чемпіон України з регбі) та відомі 

спортсмени, зокрема: Руслан Пономарьов (чемпіон світу з шахів 2002, віце-чемпіон Європи 2001, срібний призер 

Кубку світу 2005, переможець шахових олімпіад 2004 та 2010 рр., переможець командного чемпіонату світу 2001 

року), Катерина Лагно (чемпіонка Європи з шахів 2005 та 2008), Лілія Подкопаєва (володарка Кубка Європи 1995, 

чемпіонка світу зі спортивної гімнастики 1995, чемпіонка Європи 1996), Сергій Бубка (Чемпіон Європи і світу, 

багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон з легкої атлетики), Дмитро Халаджи (чемпіон України з 

пауерліфтингу, автор двох десятків силових рекордів, занесених до Всесвітньої Книги рекордів Гіннеса).  

Не менш значні досягнення у спорті має і Луганська область, яку представляють такі спортивні клуби: ВК «Іскра» 

-- жіночий волейбольний клуб Луганська (шестиразовий чемпіон України, дворазовий бронзовий призер Кубка 

європейських чемпіонів 1995, 1996 рр.), ФК «Зоря» -- чемпіон України 2012/2013 серед молодіжних команд, а також 

такі спортсмени, як: Ольга Бризгіна – відома легкоатлетка, рекордсменка світу, чемпіона світу 1991 та олімпійська 

чемпіонка 1992, заслужений працівник фізичної культури й спорту України, Олег Кучеренко – спортсмен з греко-

римської боротьби, заслужений майстер спорту України, олімпійський чемпіон 1992, Григорій Місютін –  відомий  

гімнаст, чемпіон Олімпійських Ігор Барселони, чотириразовий срібний олімпійський призер 1992 року, бронзовий 

призер Олімпійських Ігор в Атланті, заслужений майстер спорту, Вячеслав Глазков – чемпіон з боксу, бронзовий 

призер Олімпійських ігор 2008, срібний призер чемпіонату світу 2007,  заслужений майстер спорту тощо. 
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1995 р., коли в місті засновано два гіганти спортивної преси країни, — щомісячний 

аналітичний журнал про спорт високих досягнень в Україні та світі «Олімпійська 

арена» і друга щоденна газета за всю історію спортивної журналістики країни – 

«Команда». Ці два часописи неодноразово визнавалися найкращими спортивними 

виданнями країни, будучи лауреатами конкурсу «Україна олімпійська» (зокрема в 

2010, 2012 рр.). З часів проведення цього конкурсу найкращим спортивним 

журналом року майже завжди визнавався часопис «Олімпійська арена». У 2000 та 

2002 рр. у місті з’являються гіганти сучасної спортивної журналістики — журнал 

«Футбол» з виданнями-супутниками
1
, що за багатьма читацькими рейтингами 

визнаний найкращим спортивним виданням України, та газета «Спорт сегодня», а в 

2010 р. у столиці виходить вельми цікавий медіа-проект, створений журналістами 

сайту football.ua, що найбільше нагадує сучасні європейські видання — журнал 

«Футбол Style». 

Сьогодні спортивна преса Києва є найбільш потужною ланкою в спортивній 

періодиці країни, репрезентуючи 85 видань. Це в першу чергу зумовлено столичним 

статусом міста (адже, київська газета автоматично набуває статусу всеукраїнської, 

редакції мають більш широкі можливості відвідувати змагання, які найчастіше 

відбуваються в столиці; до того ж у редакцій київських мас-медіа більш широкий 

діапазон тем, адже в столиці проходить значно більше змагань, спортивних заходів, 

тут розташовуються провідні офіційні спортивні структури, а тому можна отримати 

інформацію більш оперативно і «з перших вуст», чого не можуть дозволити собі 

провінційні спортивні видання; важливу роль грає й велика читацька аудиторія 

міста, значний відсоток якої складають туристи), а також значними успіхами 

київських клубів та атлетів на внутрішній та міжнародній аренах. 

                                                           
1
Виданнями-супутниками журналу «Футбол» є такі: «Футбол: жизнь немыслима без футбола» (2003–2010-і рр.), 

«Футболклуб: журнал для тех, кто любит футбол» (2006–2010-і рр.), «Футбол-спецвыпуски: Еврокубки» (2006 –н. ч.), 

«Футбол-спецвыпуски: Представление участников Чемпионата мира» (2006–н. ч.), «Футбол-спецвыпуски: 

Представление команд-участниц Чемпионата Европы» (2008–н. ч.), «Футбол-спецвыпуски: Национальные 

чемпионаты Европы» (2008–н. ч.), «Великие клубы» (приложение к журналу «Футбол») (2005–2008), «Великие 

сборные» (приложение к журналу «Футбол») (2006), «Футбол-спецвыпуски: истории жизни и футбольных 

достижений выдающихся спортсменов» (2007–2008), «Совершенно секретно: Футбол» (2009–н. ч.) (редактором усіх 

часописів є головний редактор журналу «Футбол» А. Франков). 
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У нашій роботі ми розглянемо найвизначнішу спортивну газету Києва й загалом 

України — щоденну газету «Команда», яка сьогодні є найбільш популярною, 

найбільш читабельною газетою країни і має одноразовий наклад 120 000 прим., що є 

рекордним не лише для української спортивної преси періоду незалежності, а й 

загалом в історії української спортивної журналістики, а також журнал «Футбол 

Style», що за нашим опитуванням, проведеним серед населення Києва та області, 

визнаний найкращим спортивним журналом України. Об’єднуючим фактором, що 

забезпечує успішність та читабельність цих київських спортивних часописів, є те, 

що вони засновані Українським медіа-холдінгом
1
. 

 

3. 1. 2. Газета «Команда» в історії української спортивної журналістики 

періоду незалежності 

 

Газета «Команда» започаткована в Києві 11 березня 1995 р. на базі часопису 

«Київські відомості» бізнесменом М. Бродським і видавцем С. Кічігіним. 

Характеризуючи газету «Команда», М. Дерепа відзначила: «Газета «Команда» 

може претендувати на роль загальноукраїнської, у ній  висвітлюються всі популярні 

в Україні види спорту, і вона виходить з періодичністю 4––5 разів на тиждень, 

істотно впливаючи на формування громадської думки» [46]. Про значущість і 

популярність цієї газети свідчить той факт, що її читають не лише в Україні, але і в 

Росії. Так зокрема на сайті rutracker.org/ російські спортивні медіаспоживачі навіть 
                                                           

1 Український Медіа Холдинг (УМХ) — міжнародна медійна компанія, до складу якої станом на 2006 рік входило 

77 медіа-проектів з сегментів преси, радіо, інтернет, тощо. Холдинг заснований наприкінці 1990-х років українським 

підприємцем Борисом Ложкіним на базі газети «Теленеделя». Управляє портфелем з понад 50 брендів з лідируючими 

позиціями на ринках інтернету, радіо та преси, що охоплюють ніші новин, політики, економіки та бізнесу, спорту, 

моди, життя зірок і ТБ. У портфелі компанії більше десятка українських і міжнародних медіабрендів, головні з яких — 

Forbes Ukraine і Vogue Ukraine. Займає 15-у сходинку в рейтингу найбільших медіакомпаній, що працюють на ринках 

пострадянських країн, будучи другим за обсягом аудиторії медіахолдингом України (після StarLight Media). 

У партнерстві з братами Суркісами створено газету «Команда» та радіо «Киевские ведомости». Репрезентанти УМХ 

серед періодичних видань: «Теленеделя», «Футбол», «Аргументи і Факти в Україні», «Комсомольскя правда в 

Украине», «Кореспондент», «За рулём», «Команда», «Футбол Style» тощо. Сукупний наклад друкованих видань УМХ 

2006 року становив 200 мільйонів примірників. Улітку 2006 року УМХ заявив про стратегічний намір розширити 

присутність у часописній ніші та запустити 7 нових проектів до кінця року. Зокрема, у серпні 2006 року вийшов 

журнал «Здоровье», 28 серпня 2008 було запущено ресурс «Деньги.ua». 30 вересня 2008 вийшов часопис «Фокус». 

У вересні 2008 холдинг придбав 32,5 % інтернет-ресурсу i.ua.  15 грудня 2011 прес-служба УМХ повідомила про 

збільшення частки до 77,5% акцій. 21 червня 2013 року 98 % акцій холдингу придбано групою компаній Сергія 

Курченка ВЄТЕК. 
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влаштували форум, присвячений цій газеті, де відзначають пріоритет української 

газети над багатьма московськими спортивними виданнями. Про це зокрема йдеться 

у замітці одного з форумчан: «У 90-х роках майже щороку приїздив в Україну, то 

чатував цю газету в газетно-журнальних кіосках всю відпустку...  Вона тоді 

виходила не щодня, а три рази на тиждень...  І подача матеріалу з ігрових видів 

спорту в той час навіть перевершувала в багатьох компонентах (особливо в плані 

статистики) наші центральні російські спортивні видання» [32]. 

Отже, схарактеризуємо провідні риси цієї газети. В її історії можна виокремити 

кілька періодів. 

Перший період (1995–2001) характеризується невеликим та нестійким накладом, 

що варіюється від 6 000 до 25 000 прим., варіаціями в обсязі газети від 8 до 12 

шпальт, змінами головного редактора. Так з № 1 до № 21 1995 р. головним 

редактором видання був Ю. Корзаченко, з № 22 його змінює В. Вихованець, з 

1996 р. головним редактором часопису стає знову Ю. Корзаченко, а з № 62 1996 р. 

цю посаду обіймає Ю. Пільчевський, після приходу якого газета велику увагу 

приділяє тенісу, а сам Ю. Пільчевський разом з Ю. Сосновським веде на шпальтах 

газети рубрику «Теннис». Під час перебування на посаді редактора 

Ю. Пільчевського газета стала більш стабільною: обсяг газети постійно складає 16 

сторінок, наклад видання за декілька місяців зростає вдвічі — до 45 000 прим., а на 

1998 р. становить 100 000 прим., на 1999 — 120 000, на 2000 — 121 000, 

покращується комунікація з читачами, з’являється рубрика «Вам слово, 

болельщики» (де репрезентуються найцікавіші листи вболівальників). У цей час 

газета виходить три–чотири рази на тиждень під гаслом «Мир спорта — взгляд из 

Киева», а з кінця 1998 збільшує періодичність до п’яти разів на тиждень. З 2000 р. з 

газети усунуто гасло «взгляд из Киева». За час редагування Ю. Пільчевським 

заступником головного редактора є Ю. Карман, також з’являються посади 

редакторів відділів, зокрема А. Костенко — редактор відділу баскетболу та хокею, 

Ю. Сосновський — редактор відділу тенісу та автоспорту. 
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Провідними жанрами газети в цей час були хронікальні і розгорнуті замітки, 

інформаційні та аналітичні огляди, звіти, репортажі, аналітичні статті, історичні 

статті, портретні та аналітичні інтерв’ю, фрагментовані інтерв’ю, портретні нариси, 

іноді зустрічалися огляди преси. 

Другий період (2002–2014) ознаменований зміною головного редактора та 

інформаційної політики газети. З № 106 2002 р. головним редактором видання став 

Ю. Карман, який перебуває й досі на цій посаді (пертурбації в складі газети були 

зумовлені тим, що Ю. Пільчевський та Ю. Сосновський пішли з часопису й 

створили новий журнал «Tennis Club» та газету «Мегаспорт», але більша частина 

журналістів залишилася в «Команді»). На початку періоду в газеті значно 

збільшилася кількість реклами, а також статистичних даних, з‘явилися нові рубрики 

«Мысли вслух», «Взгляд» (авторські колонки журналістів), «Цитати дня» (від 

провідних тренерів та гравців), «Пресс тайм» (висловлювання тренерів про матчі 

своїх команд), «Гостинная» (інтерв’ю з відомими спортсменами), «Тайм-аут» (тема 

— приватне життя спортсменів, тренерів, клубів), «Панорама» (фрагментарно 

висвітлюються всі види спорту, окрім футболу, баскетболу та хокею). З липня 

2003 р. змінився дизайн газети (особлива увага приділяється колонтитулам, у яких 

розміщується цитата якогось спортсмена чи тренера) та її рубрикація; значно 

зменшується кількість рубрик порівняно з минулим періодом; у цей час в газеті 

переважають інформаційні жанри (звіти, огляди, інтерв’ю), зникають репортажі, які 

замінюються стенограмами матчів. 

Серед видів спорту в обох періодах висвітлювалися переважно футбол, міні-

футбол, баскетбол, хокей, теніс, настільний теніс, шахи, формула-1, гандбол, 

волейбол, бокс, плавання, водне поло, гірнолижний спорт, легка атлетика, важка 

атлетика, велоспорт, кінний спорт, регбі, греко-римська боротьба, дзюдо, 

фехтування, мотоспорт, художня гімнастика, спортивні танці, фігурне катання. 

Провідні автори газети за всю її історію: Ю. Корзаченко*, В. Маєвський*, 

Ю. Пільчевський*, Ю. Сосновський*, Ю. Карман*, Ю. Усатюк*, М. Левицький*, 
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М. Співаковський*, В. Михайлов
1
, О. Гончарук*, Д. Димченко*, І. Лінник*, 

Д. Ільченко*, В. Рекунов*, Б. Нартовський*, Є. Карельський*, М. Карельська,               

В. Пригорницький, В. Казимиров*, Є. Белозеров, Ю. Малишев, О. Лисенко, 

Д. Мирошниченко, Г. Кузьмін*, Ю. Сай, Ю. Кравченко, Ю. Данилов, 

Ю. Задорожний, Ю. Ляховецький, В. Новобранець, А. Костенко, Є. Голобородько, 

А. Фролов, В. Єрмолаєв, А. Яворський, С. Краєвий, А. Надієвець, С. Наконечна, 

Ю. Скрипник, Д. Кушніров, С. Пількевич, І. Щукін, Г. Супрун, Я. Письменний, 

О. Браницька, В. Волков, Є. Гресь, М. Юрьєв, С. Талімончик, І. Новосельцева, 

Ю. Трохимчук, А. Танасюк, М. Коберський. Були у газети і спецкори в багатьох 

містах України, а також власкори в різних країнах Європи, зокрема Цветанка 

Томова з Софії (Болгарія), Ю. Громницький з Риму (Італія), А. Воронов з Берліну 

(Німеччина), Г. Карцев (Москва), Б. Ходоровський (Санкт-Петербург). 

Контент газети формувався в рубриках (репрезентуємо за всю історію газети): 

низка рубрик за видами спорту, зокрема «Баскетбол», «Хоккей», «Формула-1», 

«Теннис», «Бокс», «Шахматы», «Панорама» (у якій висвітлюються різні види 

спорту, зокрема греко-римська боротьба, кінний спорт, гандбол, плавання 

(синхронне плавання, стрибки у воду), велотрек), «Футбол. Лига чемпионов», 

«Футбол. Кубок Кубков», «Футбол. Кубок УЕФА», «Футбол Украины. Высшая 

лига», «Футбол Украины. Первая лига», «Футбол Украины. Вторая лига», «Футбол. 

Кубок Украины», «Футбол. Любительская лига. Первенство Украины», «Футбол. 

Товарищеские матчи», «Футзал», «Футбол. Чемпионат Германии», «Футбол. 

Чемпионат Испании», «Футбол. Чемпионат Италии», «Футбол. Чемпионат 

Франции», «Футбол. Чемпионат Англии», «Футбол. Чемпионаты России, Бельгии, 

Дании, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Португалии», 

«Футбол. Чемпионаты Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Белоруссии,  

Венгрии, Латвии, Литвы, Израиля, Греции, Турции, Молдавии, Грузии, Хорватии, 

                                                           
1 В. Михайлов — редактор корпункту газети «Команда» у Львові, власний кореспондент газети у Львові, лауреат 

конкурсу «Україна олімпійська» у номінації «Найкращий спортивний журналіст» (2012), працював спортивним 

оглядачем на Львівському обласному радіо, співпрацював зі спортивним часописом «Старт» у 1980-1990-х рр., був 

завідуючим відділом пропаганди і агітації Львівської області у 1980-1990-х рр. 
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Чехии, Польши, Румынии», «Чемпионаты стран Южной, Центральной и Северной 

Америки» (три останні рубрики зникають у 2003 р.) та рубрики загального 

характеру, зокрема «Межсезонье», «Антракт» (матеріали про підготовку клубів до 

сезону, про товариські ігри, турніри), «Пульс» (інтерв’ю з тренерами), «Экспертиза 

«Команды»» (прогнози матчів, погляди тренерів та експертів),  «Откровенно» 

(доповіді президентів ФФУ та ПФЛ, звіти із засідань виконкому суддівського 

комітету, статті про розвиток українського футболу), «Точка зрения» (інтерв’ю з 

футболістами та тренерами), «Инициатива» (спортивні змагання в університетах, 

заснування різних студентських ліг), «Наши за границей» (інтерв’ю з вітчизняними 

спортсменами, що грають в іноземних клубах), «Тет-а-тет» (портретні та аналітичні 

інтерв’ю з українськими спортсменами, з 2003 р. ця рубрика подається під назвою 

«Гостинная»), «Звезда» (портретні та аналітичні інтерв’ю з відомими закордонними 

спортсменами), «Память» (портретні нариси про спортсменів минулого), «Юбилей» 

(інтерв’ю з тренерами та футболістами-ювілярами), «Новости. Слухи. Переходы» 

(справи на трансферному ринку України та світу), «Ностальгія» (про золоті сторінки 

історії українського футболу), «С миру по строчке» (хронікальні замітки із змагань, 

потім трансформується в рубрику «Панорама»), «А было и такое» (сенсаційні 

матеріали, кумедні історії, спортивний гумор), «За кулисами большого спорта», 

«Светские новости» (одруження чи розлучення спортсменів тощо), «Криминальный 

калейдоскоп» (кримінальні ситуації, у які потрапляють спортсмени), «Скандал» 

(висвітлення спорту як криміналу), «Во дают!» (про неймовірні факти з історії 

спорту, як-то: про мундіаль світу серед ув’язнених, про інтимні стосунки 

футболістів), «О чём кричит и шепчет мир спорта. Страсти-мордасти, слухи, 

скандалы» (різні цікаві та кумедні історії про спортсменів, про скандали та трагедії в 

світі спорту) (пізніше з 2003 року 7 останніх рубрик трансформуються в одну — 

«Тайм-аут»), а також тимчасові рубрики «Чемпионат мира», «Чемпионат Европы», 

«Копа Америка», «Чемпионат мира среди юниоров», «Чемпионат Европы среди 

юниоров», «Олимпиада», «Универсиада». 
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Характерні риси функціонування газети: 1) намагання редакції покращити газету 

та її передплату (за допомогою надісланого відривного талону редакція оперативно 

дізнавалася думку читачів про надруковані в газеті матеріали, про події в країні та 

актуальні питання життя; розігрувала цінні призи серед передплатників; 2) велика 

кількість реклами як профільного, так і непрофільного характеру; 3) гіпертрофія 

футбольної тематики у виданні; на другому місці стоїть хокей, а на третьому — 

баскетбол; 4) велика кількість інформації про футбольні чемпіонати в усіх країнах 

світу; 5) репрезентація календаря змагань у світі протягом місяця з різних видів 

спорту; 6) репрезентація прогнозів про можливі трансфери, можливі втрати, про 

плани підготовки команд; 7) подання матеріалів про раритетні види спорту 

(стрітбол, брідж, бейсбол, пауерліфтинг, акробатику тощо); 8) публікація матеріалів 

про значущість спорту для населення, розкриття ролі, внеску спортсменів у важливі 

сфери культури, життя, зокрема в літературу, кіномистецтво; 9) публікація 

кросвордів, сканвордів, чайнвордів, спортивних гороскопів, конкурсів для читачів 

на оперативність відповідей на питання з історії спорту, на кращу баскетбольну чи 

футбольну карикатуру місяця, конкурс «Команда моєї мрії»; «Шаховий конкурс» на 

кращу композицію, конкурс прогнозів на змагання Чемпіонату Світу, Чемпіонату 

Європи тощо; 10) друкування великої кількості статистичних даних різного 

характеру; 11) друкування матеріалів з історії вітчизняного футболу 1930–1990-х 

рр.; 12) публікація портретних нарисів про відомих футболістів та тренерів, оглядів 

преси про гру українських грандів, прогнозів на матчі, а також аналітичних статей з 

різними таблицями; 13) публікації про суддів, жіночий, юнацький, студентський та 

молодіжний спорт, спорт ветеранів; 14) подання оцінок уболівальників; публікації 

про вболівальників, влаштування прямих телефонних ліній вболівальників з 

відомими спортсменами, тренерами, спортивними функціонерами, членами МОК; 

15) публікації про розвиток спортивної преси в Європі; 16) випуск спеціальних 

тематичних номерів та вкладок до газети, а також журналу «Команда+»; 

17) створення журналістами газети книжок, довідників про спорт, зокрема «Історії 

чемпіонатів України з футболу» у 5 томах. 
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Дослідниця сучасної спортивної преси М. Дерепа серед характерних 

особливостей газети «Команда» виділяє такі: превалювання інформації про ігрові 

види спорту, особливо футбол (65 % усіх публікацій); широке висвітлення 

закордонних змагань з баскетболу, хокею, тенісу, автоспорту, у яких українські 

спортсмени не тільки не домоглися значних успіхів, але й практично не беруть 

участі; 79 % публікацій присвячено міжнародним змаганням, з яких 10 % — це 

інформація про змагання, у яких українські спортсмени участі не беруть; відсутність 

систематичності та конструктивності у відображенні актуальних проблем спорту (за 

М. Дерепою, періодично порушуються такі проблеми: суддівства — 46 публікацій з 

3 626 розглянутих дослідницею, допінгу — 29, матеріально-технічного і кадрового 

забезпеченню підготовки спортсменів — 27; травматизму — 6); оперативність, 

інформаційна насиченість, аналіз виступу українських спортсменів [45]. 

 

3. 1. 3. Журнал «Футбол Style» в історії української спортивної журналістики 

 

Актуальність розгляду цього видання зумовлюється не лише тим, що він має 

столичний статус і виступає вельми успішним конкурентом часопису А. Франкова 

«Футбол» та його видань супутників, але й ще одним важливим чинником — саме 

журнал «Футбол Style», за нашим опитуванням, проведеним у м. Києв та області, 

визнаний найкращим спортивним журналом України. Це зумовлено тим, що 

редакція продуктивно наслідує класичні європейські спортивні видання, що роблять 

їх успішними. Важливою запорукою успішності та читабельності часопису є те, що 

він створений Українським медіа-холдінгом. Однією з характерних рис цього 

видання виступає той факт, що він заснований журналістами сайту football.ua і являє 

собою симбіоз друкованого часопису та інтернет-ЗМІ. 

Характеризуючи цей журнал та сайт, відомий медіакритик С. Случевський, 

наголосив, що це єдиний приклад такого синтезу, підкресливши при цьому, що 

український спортивний інтернет не поспішає інтегруватися з традиційними медіа, 

що робить його вразливим перед російською експансією. Дослідник відзначив: 
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«Інтернет-портал «Футбол.ua» належить Українському медіахолдингу (УМХ) і є 

абсолютним лідером у своїй ніші за популярністю. Кількість щоденних заходів 

читачів на сайт «Футбол.ua» перевищує 100 тисяч, а в дні проведення важливих 

футбольних подій зашкалює за 250 тисяч. Додайте до цього, що, за даними 

російського пошукача Rambler, «Футбол.ua» чітко тримає четверте місце в 

середовищі російської онлайн-аудиторії. Крім цифр, якість роботи вправі оцінити 

й колеги. Ось що написав головний конкурент цього сайту Дмитро Копій, шеф-

редактор іншого провідного порталу країни «Sport.Ua»: «В "Футбол.ua" правильні 

менеджери, які правильно підійшли до більшості моментів роботи сайту. Вони 

мобільні в усіх сенсах цього слова. У них відмінна мобільна версія, відмінний 

додаток під iphone, у них стабільно працюючий сайт, без збоїв, відмінне юзабіліті. 

Це важливі фактори, але найважливіший те, що "Футбол.ua" входить до 

медіахолдингу, звідки отримує вельми значущій журналістський досвід від, без 

сумніву, кращих в країні футбольних авторів». «Футбол.ua» є абсолютним лідером 

українського спортивного інтернету. Лідером за всіма статтями» [158]. 

Часопис «Футбол Style» засновано 29 жовтня 2010 р. журналістами сайту 

football.ua. Головним редактором часопису є К. Крижановський, а випусковим 

редактором О. Іванов. Обґрунтовуючи важливість виходу журналу та його переваги, 

редакція у вступній статті відзначала: «Ви не знайдете на його сторінках ані 

протоколів, ані звітів,  ані турнірних таблиць. Головне завдання нашого творчого 

колективу — відкрити для вас незнайомі сторінки футбольного життя планети, як 

сучасні, так і історичні. Ексклюзивні інтервʼю, незвичайні рубрики, розповіді про 

футбольних особистостей, події та команди. Це основа нашої роботи, кінцева мета 

якої — створення продукту, унікального за змістом, фотонаповненням і загальним 

рівнем. У своїй роботі ми орієнтуємося на кращі зразки успішних світових 

спортивних видань, при цьому роблячи упор на ексклюзивність кожного матеріалу. 

На сторінках журналу будуть подані інтервʼю із зірками світового футболу, нариси 

про відомих гравців, аналітичні статті, репортажі з екзотичних футбольних країн, 

а також матеріали, присвячені слабкій статі» («Футбол Style», № 1, 2010). 
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Часопис виходить щомісяця обсягом від 90 до 128 сторінок і накладом в 30 000 

прим. Провідні автори видання: К. Крижановський, В. Вацко*, Д. Джулай, 

Д. Москаленко*, О. Лисенко, Є. Сідаш, І. Бойко, М. Бринза, А. Валерко*, 

Я. Дашковська, І. Громиков, О. Федянін, М. Васильков, О. Іванов, С. Круглов, 

М. Єрмаков, П. Чаяло, А. Любезний, О. Павлюченко, А. Синявський, А. Маннанов, 

Ю. Шевченко, К. Андріюк, І. Львов, а також автори з-за кордону, зокрема Нассос 

Стиляну (Кипр), Мег Спіро (Франція), Кірон О’Коннор, Танкреді Палмері, Мартін 

Маккьявелло (Італія). 

Серед жанрів у журналі превалюють: хронікальні та розгорнуті замітки, 

колективні інтерв’ю, інформаційні та аналітичні інтерв’ю, аналітичні статті, 

портретні нариси, авторські колонки, журналістські розслідування. 

Контент часопису формується в рубриках: «От редакции» (комунікація з 

читачами, репрезентація провідних тем номера); «Наедине со всеми» (колективні 

інтерв’ю за запитаннями читачів); «Эксклюзив», «Интервью» (інтерв’ю з 

провідними гравцями); «Пять фраз из Украины» (висловлювання тренерів на прес-

конференціях); «Дела и слова» (найцікавіші події світового футболу); «Молодежь»; 

«Портрет» (нариси про футболістів та тренерів); «Проблема» (аналітичні статті про 

найбільш актуальні проблеми українського футболу); «Сборная Украины»; «Лига 

чемпионов»; «Лига Европы»; «Жизнь в словах» (найцікавіші висловлювання 

спортсменів та тренерів); «Для души» (про хоббі футболістів та тренерів); «Хит-

парад» (подання рейтингів); «Легенда», «Звезда» (нариси про найкращих 

футболістів та тренерів планети); «Ностальгия» (статті з історичним ракурсом про 

збірні та клуби-сенсації); «Фоторепортаж» (світлини про святкування голів, 

найвідоміші пари футбольних близнюків, інші цікаві моменти футболу); «Самый 

главный матч» (розповіді про найзапекліші протистояння-дербі планети);  

«Репортаж» (матеріали про матчі чемпіонатів Європи); «Финансы» (продаж та 

купівля, фінансові справи найвідоміших клубів Європи); «Видеотека» (рецензії на 

документальні та художні фільми про футбол); «Взгляд назад» (історія вітчизняного 

футболу); «Несерьёзно» (інтерв’ю в розважальному форматі); «Где Вы теперь» 
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(інтерв’ю з колишніми футболістами про їх життєвий шлях після футболу); «Новая 

волна» (анкетування успішних молодих футболістів); «Команда» (статті про якусь 

успішну команду, аналіз причин її успіху); «Другой футбол» (інтерв’ю з 

українськими гравцями, що грали в чемпіонатах екзотичних країн); «Терра 

инкогнита» (про історію та сучасний стан футболу в маловідомих чи екзотичних 

країнах світу); «Сумасброды» (публікації про найбільш одіозних осіб); «Люди и 

судьбы» (людинознавчий аспект футбольної долі); «Глубинка» (аналітичні статті 

про провінційні клуби першої, другої ліг), «Моя сборная» (віртуальна збірна, яку 

створює гравець з відомих йому футболістів); «Топ-болельщик» (портрети відомих 

футбольних вболівальників з числа спортсменів та діячів культури); 

«Криминальный футбол» (репрезентація футболу як криміналу); тимчасова рубрика 

«Евро-2012», а також рубрики з розряду жовтої преси «Пять историй. Ищите 

женщину» (цікаві історії про факти хуліганства, вживання спиртних напоїв, інтимні 

стосунки видатних футболістів), «Фотосессия. Вторая половинка» (світлини дружин 

і подруг відомих футболістів з відзначенням їх віку, параметрів фігури, професії, 

репрезентація груп підтримки (черлідінгу) відомих клубів світу). 

Характерні риси часопису: 1) симбіоз друкованого та мультимедійного видання, 

що має декілька виявів: а) на сайті football.ua. реципієнтам пропонується придумати 

та відіслати питання певному футболісту, потім за цими питаннями створюються 

колективні інтерв’ю, таким чином читачі залучаються до створення журналу; б) 

організація сайтом разом з журналом конкурсу «Мисс-номера», «Мисс Football.ua» 

серед відвідувачок ресурсу; в) наведення та цитування блогів відомих футболістів; 

2) ефективний зворотній звʼязок з читачами, влаштування конференції журналу, 

розміщення анкети з питаннями про оцінку журналу; 3) вдалі маркетингові методи 

для залучення читацької аудиторії (розіграші футболок з автографами футболістів, 

тощо); 4) білігнвізм часопису (матеріали подаються російською й українською 

мовами); 5) публікація різних рейтингів, що спонукають до прочитання матеріалу; 

6) висвітлення проблем юнацького та дитячого спорту, висвітлення актуальних 

проблем допінгу, расизму, матеріально-технічного і кадрового забезпечення 
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підготовки спортсменів, наявність матеріалів, присвячених суддям, агентам 

футболістів, лікарям, менеджерам клубів, публікації про інфраструктуру 

українських стадіонів, висвітлення команд першої та другої ліг вітчизняного 

чемпіонату; 7) постійне цитування відомих поетів та письменників, зокрема 

О. Пушкіна, Д. Аліг’єрі тощо, публікація рецензій на фільми про футбол, що сприяє 

загальному формуванню світогляду, культури футбольних медіа-споживачів; 

8) наявність публікацій про вболівальників, фан-рухи команд, репрезентація листів 

жіночої аудиторії до журналу; 9) подання оцінок та прогнозів відомих футбольних 

експертів, зокрема В. Вацка, А. Франкова, а також гравців та тренерів; 10) у журналі 

завжди міститься якась родзинка (розповідь про близнюків у футболі чи про 

династію батьків та дітей, про забобони у футболі); 11) репрезентація історії та 

сучасного розвитку футболу в багатьох екзотичних країнах світу, а також подання 

розповідей українських гравців про їх досвід гри в маловідомих країнах; 

12) поєднання «серйозного» та «розважального» типу дискурсів; 13) яскраве 

художнє оформлення часопису (журнал є глянцевим, містить велику кількість 

кольорових ілюстрацій якісного рівня); 14) у часописі розміщена реклама різного 

характеру (парфуми, спиртні напої, тур-фірми, автомобілі, спортивна форма (взуття, 

футболки), що подаються під рубрикою «Промо», міститься реклама журналу 

«Футбол», газети «Команда», а також футбольної літератури; «Футбол Style» є 

єдиним в Україні журналом, що рекламує книжки з футболу; при цьому слід 

відзначити, що більшість статей часопису стали основою для створення книг. 

Таким чином, слід наголосити, що «Футбол Style» є одним з найкращих 

футбольних журналів за всю історію розвитку української спортивної журналістики 

і являє собою синтез національного самобутнього видання та новітнього класичного 

європейського часопису. 
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3. 1. 4. Спортивна преса Донбасу 

Після газети «Динамовец Сталинщины» (1931, Сталіно), Донбас не мав своєї 

спортивної преси. Перші спроби після великої переви видавати спортивну газету 

в Донецьку зробив видатний спортивний журналіст М. Левицький*, який спочатку 

в 1990 р. видав декілька номерів клубної газети ФК «Шахтар» «Гол», а з 12 квітня 

1991 р. розпочав видання незалежної спортивної газети «Матч» накладом 15 000, 

яка проіснувала до кінця 1992 р. 

Спортивна преса Луганської області 

Проте народження спортивної преси Донбасу починається з 1999 р., коли в місті 

Стаханов Луганської області виникає перспективне видання — газета «Футбольное 

обозрение», що на сьогодні є найдавнішою газетою Донбасу, першою футбольною 

газетою Луганщини, найпопулярнішим спортивним часописом Луганщини, а також 

найкращою українською спортивною газетою 2013 року за версією Асоціації 

аматорського футболу України. Газета виникла як регіональна, але згодом набула 

статусу всеукраїнської; чорно-білий друк з 2009 р. змінено на кольоровий. 

Привабливий логотип газети: літеру «ф» з лексеми «футбольное» зображено у 

вигляді футбольного м’яча, у який вмонтоване зелене футбольне поле, а в останній 

літері «е» лексеми «обозрение» вмонтована дата народження газети — 1999 рік. 

Часопис виходить двічі на тиждень накладом від 9 000 до 13 000 прим. Видавцем 

газети є А. Литвинов, а випусковим редактором — В. Рогов. Провідні автори: 

О. Стельмах, Х. Пантелєєв, Р. Хрипун, В. Ватулін, П. Войков, В. Риженко, 

Ю. Сипунов, О. Федотов, К. Чередниченко, В. Вяткін, О. Манєєв, М. Костенко, 

С. Артемчук, В. Шиліна, Р. Єфременко, К. Боцюн, Є. Тимофєєв, Ю. Третьякова. 

Серед жанрів газети превалюють хронікальні й розгорнуті замітки, анонси, 

репортажі, інформаційні та аналітичні звіти та огляди, інформаційні інтерв’ю, рідше 

зустрічаються портретні нариси, авторські колонки. 

Контент газети формується в рубриках: «Премьер-лига Украины», «Первая лига. 

Группа «А»», «Первая лига. Группа «Б»», «Вторая лига», «Кубок Украины», 

«Донецкая область» (висвітлення змагань у всіх містах сусіднього регіону), 
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«Донецк. Чемпионат города», «Луганская область», «Луганск. Чемпионат города», 

«Молодёжная лига Луганска», «Харьковская область», «Харьков. Чемпионат 

города», «Сумская область», «Сумы. Чемпионат города», «Лига чемпионов», «Лига 

Европы», «На полях содружества» або «На постсоветском пространстве» (огляд 

спортивних змагань у країнах СНД), «Выбор позиции» (тут містяться авторські 

колонки О. Стельмаха), «В фокусе событий» (огляд найважливіших подій у 

вітчизняному футболі), «В фокусе событий мира» (огляд новин у чемпіонатах та 

кубках Англії, Італії, Іспанії, Франції, Німеччини), «Ассорти» (огляд чемпіонатів 

Бельгії, Греції, Туреччини, Португалії, Колумбії, Аргентини, Бразилії), 

«Товарищеские матчи», «В блокнот болельщику» (огляд матчів у країнах Африки, 

Австралії, Японії, КНДР), «Третий тайм» (коментарі тренерів, експертів), «Мини-

футбол», «Женщины», «Один на один» (публікації в жанрі інтерв’ю), 

«Фотопортрет», «Не забудьте включить телевизор» (спортивна телепрограма, 

анонси цікавих матчів різних країн ЄС, повідомлення про важливі дати), «Без мяча» 

(цікаві та кумедні історії про сучасних та колишніх футболістів, сенсаційні історії з 

розряду жовтої преси); також існують тимчасові рубрики — «Чемпионат мира», 

«Чемпионат Европы», «Евро-2012». 

Уже в перші роки газета стала однією із найбільш популярних в регіоні. Автор 

статті «Мысли глобально, действуй локально» відзначив: «Газета "Футбольное 

обозрение" вже довгий час є провідним спортивним виданням у Луганській області. 

За останні 10 років всеукраїнські видання "Команда" і "Спорт-Экспресс" 

неодноразово робили спроби спочатку зайняти позиції "Футбольного обозрения" в 

Луганській області, а, коли їм це в черговий раз не вдалося, осягнути феномен цього 

видання. "Футбольное обозрение", між тим, за цей час перетворилося з 

регіонального видання спочатку в мультирегіональне, розпочавши продаватися в 

сусідній Донецькій області, а потім і в національне, розповсюджуючись по всій 

Україні» [112]. 

Феномен цієї газети — організація своєї діяльності відповідно до найголовнішого 

правила наближення інтересів – правила географічного наближення або «убивчих» 
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кілометрів. Газета виграє в багатьох спортивних видань тому, що подає переважно 

місцеву спортивну інформацію по Луганському регіону, а також по Харківській, 

Сумській, Донецькій областях. Газета висвітлює участь ФК «Зоря» в чемпіонаті 

України, матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи за участю українських команд, 

основні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, подає інформацію про чемпіонати 

зарубіжних країн, огляди з вищих футбольних ліг чемпіонатів СНД. Але основна 

перевага газети в тому, що вона висвітлює змагання нижчих футбольних дивізіонів 

України та матчів з міні-футболу, зокрема подає звіти й репортажі про чемпіонати 

та кубкові змагання Луганської, Донецької, Київської, Харківської, 

Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Полтавської областей з футболу та 

міні-футболу у першій, другій та третій лігах, про чемпіонат міста кожного регіону, 

змагання між університетами, міжшкільні спартакіади, матчі аматорів, юнацькі 

турніри, змагання у дитячо-юнацькій футбольній лізі, репрезентуються жіночі 

змагання, спорт ветеранів, турніри між ЗМІ регіону, репрезентуються змагання на 

Кубок Мінвуглепрому, першість та Кубок Незалежної профспілки гірняків України 

з футболу, Кубок Перемоги, висвітлюються різні меморіали тощо. 

Визначаючи феномен цього видання, автор статті «Мысли глобально, действуй 

локально» наголосив: «Наприклад, зимова першість Луганська з міні-футболу, це 

близько 10–12 ліг по 8–12 команд у кожній. При середньому складі команди в 

10 осіб, це 1 000 осіб тільки граючих. У кожного як мінімум по 2–3 вболівальники, 

а це ще 2 000–3 000 осіб. Разом близька 4 000 людей, що стежать за одним 

змаганням» [112]. Таким чином, автор підкреслює, що за рахунок висвітлення 

нижчих ліг та чемпіонатів східних та центральних областей та міст газета має 

близько 4 000 потенційних читачів. 

Видання містить велику кількість ілюстрацій, таблиць, статистичних даних, 

інформацію про кількість глядачів на кожному матчі, подається реклама (банків, 

підприємств, букмекерських контор, магазинів спортивного харчування та 

спортивних товарів, навчальних закладів зі спорту). Часопис видає додатки, 



166 

 

присвячені чемпіонатам світу та Європи, має власний сайт в інтернеті, де подані 

фото, аудіо та відеоматеріали найцікавіших змагань області, цікаві веб-конференції. 

Наш аналіз «Футбольного обозрения» довів унікальність цієї газети, що по праву 

вважається одним з найбільш затребованих спортивних видань Східної України. 

У листопаді 2008 р. в Луганську виникла газета «Футбол плюс спортивные 

новости» (2008–2011) як додаток до видання «Гривна-Плюс». Головним редактором 

мас-медіа став С. Давидов. Газета виходила як тижневик з накладом 12 000 прим. 

Провідними рубриками видання були: «Факты и комментарии», «Луганск 

спортивный», «Референдум читателей», «Легенды луганского футбола», 

«Парадоксы, скандалы, недоразумения», «Урок футбола», «Учимся игре», «В вузах 

области», «В школах спорта». Редакційна політика часопису була спрямована на 

висвітлення футболу, але, окрім цього, в газеті репрезентувалися такі види спорту, 

як волейбол, баскетбол, дзюдо, важка та легка атлетики, спортивна гімнастика, 

кульова стрільба. Футбол редакція репрезентувала як такий, що приносить користь 

суспільству, тому багато місця приділялося матеріалам про дитячий футбол. 

Газета склала конкуренцію стаханівському «Футбольному обозрению», 

висвітлюючи переважно місцеві спортивні події: матчі за участю луганських команд 

ВК «Іскра», ФК «Зоря», ЖФК «Зоря-Спартак», містила новини про змагання в ВНЗ 

та школах області, повідомляла про дитячо-юнацький футбол, подавала критичні 

огляди матчів за участю грандів українського футболу — «Шахтаря» та «Динамо». 

Газета висвітлювала історію та сучасність луганського спорту, його основних 

героїв, пропагувала жіночий, дитячий та юнацький спорт, порушувала проблеми 

недостатнього фінансування й поганого спорядження та обладнання. Серед жанрів 

газети переважали хронікальні та розгорнуті замітки, інформаційні та аналітичні 

огляди, звіти, репортажі, інформаційні та художньо-публіцистичні (портретні) 

інтерв’ю та портретні нариси, журналістські розслідування та аналітичні статті. 

Головна специфіка газети полягала в її народності. Газета активно боролася за 

масовість спорту як запоруку втілення концепції спорту як духовного й фізичного 

здоров’я, закликала займатися фізкультурою, влаштовувати фізкультхвилинки, 



167 

 

ратувала за відродження дитячо-юнацького спорту — головної умови виховання 

здорової дитини, влаштовувала референдуми читачів, які мали обрати найкращого 

спортсмена року в Луганській області. Активно здійснювалася пропаганда 

українського спорту та українських спортсменів, за рахунок чого газета виховувала 

в читачів почуття національної свідомості, любові до рідного, українського і 

заперечення чужого (це зокрема виявлялося в протесті проти легіонерів, в 

акцентуації на тому, що в українських клубах мають грати українські спортсмени). 

Газета активно ратувала за наближення спортсменів до вболівальників. Видання 

підтримувало інтерес до радянського спорту, з ним співпрацювали майстри спорту, 

що було нормативним для спортивних видань УРСР. 

Газета стала активним пропагандистом, агітатором та організатором мас, зокрема 

організовувала міські турніри з кульової стрільби та міжнародні турніри з міні-

футболу серед жіночих команд на призи газети, започаткувала проект «Підтримка і 

розвиток футболу», закликаючи приватних осіб інвестувати в будівництво 

футбольних полів для дитячих та юнацьких команд Луганська та області. За часи 

існування газета реалізувала цікавий проект — випустила за матеріалами власної 

рубрики книгу «Легенды Луганского футбола», яка була розіслана найвідданішим 

передплатникам, а також до ВНЗ, бібліотек та музеїв Луганська. Не витримавши 

конкуренції з «Футбольным обозрением», «Футбол плюс спортивные новости» був 

реформований у рубрику «Футбол» на шпальтах базової газети «Гривна-Плюс». 

Серед основних причин занепаду видання слід назвати й нестачу кадрів спортивних 

журналістів, про що часто йшлося на шпальтах газети. 

 

Спортивна періодика Донецької області 

Більш потужно розвивалася спортивна преса Донецької області. Найбільш 

видатними явищами цього регіону (за тиражністю, попитом у місцевої аудиторії, 

змістовою якістю) стали всеукраїнська газета «Спорт-арена» та регіональна – 

«Спорт Донбасса». 
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У 2000 р. в Донецьку створена газета «Спорт-арена»
1
, що з перших днів свого 

виходу склала гідну конкуренцію стаханівському виданню і є справжнім гігантом 

спортивної преси Донбасу. Засновником та редактором газети став видатний 

донецький журналіст Е. Кисельов*. 

Перший номер видання з’явився 3 березня 2000 р. на 8 шпальтах з чорно-білими 

ілюстраціями та накладом в 5 000 прим. Уже за рік газета з періодичністю виходу 

двічі на тиждень стала кольоровою, а з 2003 р. виходить на 12 шпальтах, поступово 

збільшуючи тираж видання, який сьогодні становить 15 000 прим. Спочатку газета 

було регіональною, але згодом отримала статус всеукраїнської, і поширювалася в 

більшості регіонів України. Уже в 2005 р. газета отримала всеукраїнське визнання, 

зокрема була нагороджена почесною грамотою ФФУ «За великий внесок у розвиток 

вітчизняного футболу» та дипломом переможця V Всеукраїнського конкурсу 

«Україна Олімпійська» в номінації «Найкраща газета 2005 року». 

Провідними авторами часопису є Е. Кисельов*, Ю. Назаркевич*, С. Косевик, 

В. Хаджи, І. Краєв, Д. Кушніров, А. Войцеховський, О. Крутов, В. Шарафудінов, 

І. Сидоров, А. Нікітін, А. Петрук, В. Сєрий, Ю. Алін, А. Кій, Ю. Кравченко, 

О. Лещенко, Г. Миснік, О. Стадніченко, Р. Єфименко, І. Григорьєв, Е. Кінзерський, 

В. Тахтєрін, В. Юдін, І. Радіонов, С. Майзус, Є. Кантор. 

Серед жанрів часопису превалюють: хронікальні та розгорнуті замітки,  інтерв’ю-

діалоги, інформаційні огляди з елементами коментаря, аналітичні огляди, звіти, 

репортажі з елементами аналітики, коментарі, рідше зустрічаються статті й нариси. 

Постійні рубрики: «Футбол. Сборная», «Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-

лига», «Футбол. Первая лига», «Футбол. За рубежом», «Футбол. Лига чемпионов», 

«Мини-футбол», «Хоккей», «Баскетбол», «Хоккей за рубежом», «Баскетбол за 

рубежом», а також несистематичні рубрики: «Гимнастика», «Волейбол», «Теннис», 

«Стрельба», «Гандбол», «Лёгкая атлетика» — відображають види спорту, які там 

                                                           
1 Детальніше про цю газету див. у публікації: Сазонова Ю. О. Газета «Спорт-арена» як взірець змішаної 

спортивної преси / Ю. О. Сазонова // Тенденції розвитку медійного контенту: сьогодення і майбуття : матеріали  

міжнародної науково-практичної конференції (наук. ред. В. Корнєєв, упоряд. В. Загороднюк). — К. : Інститут 

журналістики, 2011.—– С. 128–130. 
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висвітлюються. У газеті представлені проблемні рубрики: «Откровенно», 

«Официально», «Перспектива», «Актуально» (про інновації в українському футболі, 

огляд нововведень ПФЛ, ФФУ), «Мнение» (думки та прогнози експертів), 

«Тренерский мостик» (призначення чи відставки у вітчизняному та закордонному 

футболі, інтерв’ю з тренерами), «Соперник» (репрезентація суперників українських 

клубів у міжнародних змаганнях), «Турнир», «Трансферный рынок» (трансфери 

різних клубів), «Крупным планом» (портретні інтерв’ю з відомими спортсменами), 

«Хит парад» (репрезентація спортсменів та команд місяця, сезону, року), «Планета» 

(цікаві історії з життя спорту), «Книжная полка» (анонси книг з фізичної культури 

та спорту), «Лауреаты», «Референдум» (визначення найкращих футболістів 

чемпіонату, огляди найважливіших подій сезону), «Антракт» (події під час перерви 

в чемпіонаті), «Межсезонье» (рубрика функціонує влітку між сезонами), «Вокруг 

мяча» (цікаві події, що відбулися протягом тижня у футболі). 

Тематика видання більш різноманітна, ніж у більшості київських газет; 

репрезентовані олімпійські й не олімпійські види спорту, враховані інтереси 

нефутбольних медіаспоживачів. У газеті висвітлюються такі види спорту: футбол, 

міні-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хокей, теніс, легка та важка атлетики, 

бокс, греко-римська боротьба, стрільба, плавання, гімнастика, біатлон, фрістайл, 

ралі, формула-1, фігурне катання, лижний спорт, велоспорт, маунтинбайк, 

фехтування, шахи. Як і київські газети «Команда» та «Болельщик», «Спорт арена» 

має 12 шпальт і формат А 3. Зазвичай, у газеті розміщується понад 50 матеріалів, за 

інформаційною насиченістю та інформативністю донецьке видання випереджає 

столичну газету «Болельщик», яка в середньому містить в номері 25–26 матеріалів, 

а також газету «Команда», де друкується в номері 45–46 публікацій. 

Часопис «Спорт-арена» характеризують такі риси: 1) відсутність гіпертрофії 

футбольної тематики, на відміну від столичних газет, які 65–80 % місця відводять 

футболу; 2) висвітлення передусім ігрових видів спорту, зокрема футболу, 

баскетболу та хокею, які найбільш широко репрезентовані в Донбасі; 3) велика 

кількість статистичних даних і цікавих фактів з різноманітних видів спорту; 
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4) висвітлення переважно тих видів спорту, де українські спортсмени досягли 

значних успіхів, зокрема волейболу, гандболу, футзалу, боксу; 5) публікація 

сенсаційних, з відтінком «жовтизни», матеріалів про спортсменів; 6) якісне художнє 

оформлення, наявність великої кількості кольорових фотоілюстрацій з різних видів 

спорту; 7) перевага інформаційних жанрів, використання в інформаційних жанрах 

аналітичних конструкцій та елементів публіцистики; 8) відображення актуальних 

проблем суддівства, травматизму, моралі та етики в спорті; 9) спорт переважно 

висвітлюється як розвага, видовище, бізнес, кримінал, фактор псування духовного і 

фізичного здоров’я; 10) серед вад газети можна відзначити такі: низька частотність 

друкування художньо-публіцистичних жанрів; відсутність оглядів з матчів 

провідних єврочемпіонатів з футболу; відсутність публікацій про жіночий та 

дитячий спорт, раритетність матеріалів з паралімпійського та юнацького спорту. 

Ще одним надзвичайно популярним спортивним медіапроектом області стала 

регіональна газета «Спорт Донбасса», що з’явилась в інформаційному просторі 

в 2009 році. У статті «От редакции» актуальність виходу газети пояснювалася так: 

«Ми створили щотижневу газету для максимально великої популяризації всіх видів 

спорту та спорту в усіх його проявах. Наша мета, щоб у газеті кожен, хто має, хоч 

якесь відношення до спорту, зміг знайти для себе щось цікаве та корисне. На 

сьогоднішній день газета "Спорт Донбасса" — єдина в регіоні, яка має унікальну 

можливість висвітлювати весь спектр спортивного життя в Донецькій області, у 

тому числі дитячий спорт, спорт у навчальних закладах, спорт серед інвалідів та 

дітей-сиріт, фізкультуру і спорт на підприємствах, дає кваліфіковані поради всім 

тим, хто хоче тримати себе в хорошій фізичній формі. Одним із пріоритетних 

напрямків газети є висвітлення регіонального спорту. Також на шпальтах газети 

"Спорт Донбасса" розповідається про виступи спортсменів нашого регіону на 

змаганнях різного рівня: районного, міського, обласного, всеукраїнського та 

світового». Засновником газети стало Управління з питань фізкультури і спорту 

Донецької облдержадміністрації. Головним редактором новоствореного часопису 

став Т. Дуганов. Часопис має порівняно великий наклад у 10 000 прим. 
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Газета «Спорт Донбасса» вирізняється досить неординарним логотипом. Так 

літера «о» з лексеми «спорт» постає у вигляді сонця з променями, під яким 

знаходиться терикон; поверх терикону на рівні сонця зображений гірник з відбійним 

молотом, що рубає вугілля. А гаслом газети є фраза «Спорт Донбасса — кузница 

чемпионов», таким чином яскраво демонструються інтенції видання, що полягають 

у тому, щоб підкреслити спрямованість часопису на провідне населення регіону — 

гірників, і відзначити, що в газеті буде висвітлюватися спорт на підприємствах, 

акцентувати на тому, що на Донеччині будуть куватися чемпіони (нові Стаханови) 

спортивних змагань. Гаслом газети виступає також вірш поруч з логотипом, 

що містить заклик до читачів передплачувати газету. 

Провідні автори часопису: В. Тачинський, А. Парасюкова, Л. Шапаренко, 

Д. Гусаков, А. Захаров, Є. Лавриненко, О. Кукушкіна, О. Український, Д. Банда, 

Є. Новиков, Р. Кондрашин, О. Куртов, А. Прайд, С. Перч. 

Контент часопису формувався в рубриках, як за видами спорту: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Лёгкая атлетика», «Шашки», «Плавание», «Хоккей», «Бокс», 

«Автомоделизм», «К барьеру», «Экстремальный туризм», так і загального 

характеру: «Физкультура» (де аналізуються спортивні змагання у школах, ПТУ та 

ВНЗ Донецької області), «Спорт на предприятиях» (де висвітлюються заняття 

спортом на підприємствах, розглядається виконання Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Донецькій області), «Суперчемпион» (про найвидатніших 

спортсменів регіону з різних видів спорту), «События» (повідомлення про найбільш 

значні події в регіоні протягом тижня), «Мариупольский спорт» (пізніше рубрика 

була переформатована у «Спорт Мариуполя — кузница чемпионов»; огляд змагань з 

різних видів спорту в місті), «Экспертное мнение» (думки та прогнози експертів), 

«Спорт без границ» (теми — спорт інвалідів, спортивні змагання серед інвалідів, 

основні клуби для інвалідів, чемпіони-паралімпійці); «Лента новостей» 

(повідомлення про спортивні змагання з різних міст регіону, публікація інформації 

насамперед про жіночий спорт), «Книга в газете» (публікація фрагментів книги 

відомого велогонщика Ленса Армстронга «Моё возвращение к жизни» та 
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олімпійського чемпіона, рекордсмена з легкої атлетика Пітера Снела «Без труб, без 

барабанов»), «Спортивная медицина» (матеріали фахівців донецького обласного 

лікарняно-фізкультурного центру про вплив фізкультури на організм людини, 

методики фізкультурних вправ для лікування хвороб), «Профи спорт» (матеріали 

про раціональне харчування спортсменів), «Будь здоров» (поради відомих 

спортсменів, як покращити духовне і фізичне здоров’я), «Дайджест» (гуморески й 

цікаві кумедні історії з різних видів спорту), «Во дают!» (сенсаційні історії з розряду 

жовтої преси), а також тимчасові рубрики «Знатный повод», «Спортивный 

праздник», «Именной турнир», «Предпраздничное настроение», «Юбилейно», 

«Дебют», «Живая легенда», «Спортивное производство», «Экзотика», «Олимпизм», 

«Евро-2012». 

У газеті висвітлюються такі види спорту: футбол, міні-футбол, американський 

футбол, баскетбол, волейбол, дартс, пауерліфтинг, автомоделізм, мотокрос, 

мотобол, теніс, бадмінтон, хокей, шахи, шашки, легка та важка атлетики, сумо, 

дзюдо, греко-римська та вільна боротьба, хортинг, бойові мистецтва, бокс, 

кікбоксинг, карате, стрільба, кінний спорт, гірьовий спорт, гімнастика, 

ковзанярський спорт, велосипедний спорт, плавання, водний туризм, армрестлинг, 

руський більярд, богатирські ігри, ігри патріотів, голубиний спорт. 

Серед жанрів часопису превалюють: хронікальні і розгорнуті замітки, 

інформаційні та аналітичні інтерв’ю і звіти, історичні статті, прогнози. Практично 

60 % публікацій складають інтерв’ю. 

Провідні риси видання: 1) орієнтація на пресові традиції радянського часу, 

відродження класичних набутків спортивної преси УРСР; 2) формування 

регіонального патріотизму, підкреслення факту, що Донеччина — це регіон 

трударів, людей з особливо сильним характером); 3) наявність публікацій на 

фізкультурну тематику; 4) пропаганда здорового образу життя (висвітлення 

спортивних змагань на підприємствах та їх ролі в підвищенні продуктивності праці; 

матеріали, що таврують пияцтво, куріння); 5) акцентування на перемогах 

спортсменів та клубів регіону у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
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6) висвітлення раритетних для багатьох вітчизняних спортивних газет видів спорту, 

характерних для Донеччини (дартсу, кікбоксингу, пауерліфтингу, автомоделізму, 

мотоболу, дзюдо, хортингу, армрестлингу, богатирських ігор, плавання, руського 

більярду); 7) публікація матеріалів про спортивне життя ВНЗ та шкіл регіону; 

8) наявність думок експертів, прогнозів на матчі, висвітлення змагань серед 

спортивних журналістів регіону; 9) репрезентація цікавих карикатур про спорт та 

спортсменів, публікація цікавих кумедних історій та рейтингів різного типу; 

10) великий проблемно-тематичний діапазон: висвітлення проблем суддівства, 

допінгу, перспектив розвитку фізичної культури та спорту Донеччини, розвитку 

дитячо-юнацьких академій, розподілу грошей у спортивній сфері регіону, 

репрезентація жіночого, юнацького та дитячого спорту регіону, висвітлення історії 

спорту та спортивних змагань в різних країнах. 

На власному інтернет-сайті газети «Спорт Донбасса» читачі можуть знайти фото, 

аудіо, відеоматеріали про спортивне життя регіону, взяти участь у веб-конференціях 

з видатними спортсменами та тренерами Донбасу тощо. Усі ці риси дозволяють 

газеті з невеличкою історією на рівних конкурувати з гігантом спортивної преси 

Донеччини — часописом «Спорт-арена». Таким чином, можна відзначити, що газета 

«Спорт Донбасса» є унікальним, феноменальним явищем не лише донецької, але й 

загалом української спортивної журналістики, виступаючи взірцем для багатьох 

спортивних часописів України (в т. ч. столичних) у різних аспектах. 

Таким чином, порівнюючи спеціалізовану спортивну пресу Києва та Донбасу, 

можна виокремити як схожі риси, так і відмінності. Серед схожих рис — 

превалювання інформаційної парадигми з елементами аналітики, висвітлення 

актуальних проблем спорту (суддівства, допінгу тощо), репрезентація спорту як 

розваги, видовища, наявність прогнозів на матчі, репрезентація великої кількості 

статистичних даних та різних хіт-парадів, рейтингів, використання кольорових та 

динамічних фотоілюстрацій, наявність матеріалів про вболівальників, фан-рух, 

висвітлення думок вболівальників, друкування авторських колонок журналістів, 

репрезентація змагань у нижчих лігах чемпіонату. 
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Як на відмінності, слід відзначити, що в спортивних газетах Донбасу акцент 

робиться на правилі географічного наближення (висвітлюються чемпіонати області 

та міста, або ті змагання, що відбулися в регіоні, менше публікується інформації про 

єврочемпіонати), характерним для регіональної преси є висвітлення жіночого, 

юнацького та дитячого спорту в регіоні, висвітлення спорту інвалідів, а також 

змагань у ВНЗ, школах, підприємствах регіону, репрезентація видів спорту, 

характерних для даного регіону, висвітленння перспектив розвитку фізичної 

культури та спорту у регіоні, велика ефективність та дієвість матеріалів 

регіональних видань, формування регіонального патріотизму, акцентуація на 

фізкультурній тематиці, пропаганда здорового образу життя. Якщо ж говорити про 

переваги столичних газет, то тут варто вказати на широкий діапазон змагань у 

різних країнах світу, більш широке висвітлення проблем українського спорту 

(висвітлення засідань та рішень ФФУ та ПФЛ), друкування матеріалів з історії 

вітчизняного спорту (насамперед футболу), репрезентація прогнозів про можливі 

трансфери, втрати, плани підготовки команд, змагань збірних України (національної 

та молодіжної), подання детальних матеріалів про зарубіжні клуби, портретних 

нарисів про зірок світового спорту, випуск додатків до газет з різних видів спорту 

тощо. Таким чином, можна відзначити, що спеціалізовані столичні та регіональні 

видання не конкурують між собою, а, швидше, доповнюють одне одного, займаючи 

свою особливу нішу в інформаційному просторі країни. 

 

3. 2. Феномен спортивної «преси в пресі» 

 

Крім власне спеціалізованих видань, спортивна журналістика активно 

функціонує як «преса в пресі». Спортивні рубрики можна вважати різновидом 

спортивної преси, оскільки вони систематично репрезентовані в усіх видах преси: в 

загальних якісних суспільно-політичних ЗМІ, у масовій та жовтій періодиці, 

галузевих виданнях. Причому спортивна преса активно функціонує в газетах різного 

рівня: центральних (всеукраїнських), регіональних, районних, на відміну від інших 
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видів журналістики: медичної, церковно-релігійної, літературно-художньої. Про 

доречність розгляду поняття спортивна «преса в пресі» свідчить Є. Слюсаренко, 

який відзначає: «Організаційна структура спортивної преси включає в себе два рівні. 

Спортивна інформація виявляється, по перше, у вигляді складового елементу 

газетно-журнального простору в цілому (на рівні розділів в універсальних 

виданнях)…» [159, с. 15]. 

У розвитку спортивної «преси в пресі» в Україні можна виокремити три періоди: 

1) 1880-і рр. — 1940-і рр. — час від перших систематичних публікацій 

З. Кльосника, Т. Драговича та ін. про спорт у львівських суспільно-політичних 

часописах до кінця золотого періоду спортивної преси в УРСР. У цей період 

спортивна «преса в пресі» відзначається сухістю та інформаційністю, бідною 

палітрою жанрів, малими обсягами; 

2) 1960–1990-і — золотий період розвитку спортивної «преси в пресі», причини 

вибуху якої полягали у відсутності тоді в інформаційному просторі країни 

достатньої кількості спортивних часописів, щоб задовольнити інтереси спортивних 

споживачів. Спортивна «преса в пресі» характеризується розширенням проблемно-

тематичного діапазону, превалюванням аналітичних жанрів (аналітичних оглядів та 

звітів, пізніше — проблемних статей, аналітичних та наукових статей, 

кореспонденцій про досвід роботи фізкультурних організацій), модернізацією 

інформаційної жанрової парадигми (застосуванням при підготовці інформаційних 

повідомлень зображальних засобів публіцистики й аналітичних компонентів), 

появою спортивної публіцистики (портретних нарисів, фейлетонів); 

3) 1990-і – наш час — деградація спортивної «преси в пресі». Унаслідок 

виникнення цілої групи спеціальних спортивних видань спортивна «преса в пресі» 

втрачає свою колишню потужність і знову опускається до хронікальних заміток та 

сухих інформаційних звітів; з її горизонту зникають кореспонденції та проблемні 

статті, повністю декласується спортивна публіцистика; матеріали являють собою не 

аналіз фактів, а сухе повідомлення про факт. 
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У нашій роботі ми більш детально зупинимося на характеристиці ІІ та ІІІ періодів 

в історії спортивної преси України. 

Спортивна «преса в пресі» почала активно розвиватися в радянській Україні, і це 

було пов’язано з тим, що в УРСР від 1949 р. функціонувала лише одна газета та 

один журнал спортивного сегмента. Проте в країні була ціла низка 

загальнополітичних видань, які містили спортивні сторінки. Як відзначив 

В. Баранов, «у радянський період спортивна журналістика була інкорпорована в 

загальний контент радянських ЗМІ і за типологічними параметрами фундаментально 

не відрізнялася від задач і умов існування преси в цілому» [5]. Власне, за словами 

К. Алексєєва, цей рівень спортивної преси функціонував ще з ХІХ ст., але 

залишався низького рівня, не задовольняючи інтересів прихильників спорту. Така 

ситуація спостерігалася і в 1900–1916 рр. і в 1922–1939 рр., коли в країні 

функціонували цілі пласти галузевих видань. Але ситуація кардинально змінилися у 

1950–1960-і рр., коли поширеною формою спортивної періодики стала спортивна 

«преса в пресі» як редукована форма регіональної та місцевої спортивної 

журналістики. 

Проведений нами аналіз суспільно-політичної преси Донецької області 1930-

1990-х засвідчив, що всі тодішні газети мали спортивну рубрику. Характеризуючи 

громадсько-політичні газети УРСР 1970–1980-х рр., В. Осінчук зазначив, що в 

обласних і міських газетах у середньому на один номер публікувалося 2–3 

повідомлення на спортивні теми. У кожній газеті існувала спортивна рубрика. 

«Рубрики в основному були загальні і однотипні — «Спорт», «Фізкультура і спорт», 

«Спортивні новини», «Панорама стартів», які націлювали на чисто інформаційні 

повідомлення про спортивні змагання» [128, c. 35]. Матеріали в спортивній «пресі в 

пресі» відзначалися відсутністю оперативності та ексклюзивності. 

«До середини 60-х рр., — відзначив В. Глод, — у спортивній журналістиці 

простежується інформаційно-констатуюча спрямованість. Більшість видань 

обмежували свою участь у висвітлюванні спортивно-фізкультурної тематики лише 

хронікою змагань, у публікаціях переважала інформаційність, ілюстративність. 
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Замітка, звіт, кореспонденція — ось усі взірці жанрового арсеналу початку 60-х рр. 

У другій половині 60-х років у публікаціях на спортивні теми розширюється 

життєвий матеріал, ускладнюється проблематика, поглиблюється бачення, 

інформаційність поступається місцем проблемності [40, с. 9–10]. Так, зокрема, до 

хронікальних заміток, звітів, кореспонденцій додалися репортажі, інтерв’ю, огляди. 

Наприкінці 60-х рр. у спортивній пресі широко застосовуються зображальні засоби 

публіцистики й аналітичні компоненти при підготовці інформаційних повідомлень 

[40, с. 12]. На цьому наголосив і Б. Семибратський [154], підкреслюючи, що у 

спортивних публікаціях поєднуються інформаційність та публіцистичність, оскільки 

інформаційні жанри несуть не лише інформаційне навантаження, але й допомагають 

людям полюбити спорт, виховують у читачів почуття патріотизму, критикують 

недоліки спортивного життя, а отже несуть в собі всі ознаки публіцистичності. 

Як зазначив В. Осінчук, серед жанрів, які використовувала загальна преса 

в радянський період для фізкультурно-спортивних матеріалів, переважали замітка і 

звіт. Автор подав повну статистику жанрів спортивних публікацій на сторінках 

обласної преси у відсотках: замітка (70,5 %), звіт (16,7 %), репортаж (0,2 % ), стаття 

(6,1 %), нарис (1,9 %), фейлетон (0,02 %), зарисовка (0,2 %), розповідь (1,6 %), 

інтерв’ю (2,5 %) [128]. Замітка і звіт, що превалювали в газетах, обмежували 

пропагандистські можливості висвітлення важливих проблем фізкультурно-

спортивної діяльності [128]. Як наголосив Б. Семибратський, часто друкувались у 

відділах спорту проблемні статті, аналітичні та наукові статті, кореспонденції, статті 

з досвіду фізкультурних організацій, репортажі, нариси про кращих спортсменів та 

передові колективи фізкультури, фейлетони, розповіді, вірші [154]. 

Найбільша кількість публікацій у радянську епоху відводилася футболу і шахам 

— 42,3–50,2 % від усієї кількості повідомлень. За П. Виноградовим, газети 

загального характеру віддавали перевагу тим видам спорту, які несли оздоровче 

навантаження [21]. 

Важливою ознакою спортивної «преси в пресі» було й те, що тут часто 

оголошувалися змагання на призи суспільно-політичних газет задля широкої 
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пропаганди спорту, підкреслення його важливості для суспільства. Як свідчить 

В. Баранов, в СРСР часто відбувалися змагання на призи таких газет, як «Правда» 

(травневі кроси), «Комсомольская правда» («Весінні ластівки»), «Пионерская 

правда» («Шкіряний м’яч», «Золота шайба») [5]. 

Таким чином, за відсутності в УРСР спеціалізованої спортивної журналістики її 

роль виконувала спортивна «преса в пресі» на шпальтах суспільно-політичних ЗМІ. 

І якщо в 30–50 рр. ХХ ст. вона характеризувалася певною скутістю, що виявлялося в 

превалюванні інформаційної жанрової парадигми, простоті виразів, лаконізмі, 

мовній невправності, то в середині 60-х рр. спортивна «преса в пресі» значною 

мірою еволюціонує: з’являються аналітичні жанри (коментар, кореспонденція), 

спостерігається жанрова трансформація, що виявляється в появі таких модифікацій, 

як: репортаж-замальовка, аналітико-психологічний звіт, гібридне утворення 

репортаж-звіт; до того ж інформаційні жанри починають активно вбирати в себе 

аналітичні конструкції та зображальні засоби художньо-публіцистичних жанрів, що 

дозволяє говорити про народження інформаційної спортивної публіцистики. У цей 

час інформаційність поступається місцем проблемності, а в інформаційних жанрах 

більше уваги приділяють логіці фактів, ніж фактам як таким. 

У 1990–2000-і рр. і до н. ч. феномен спортивної «преси в пресі» продовжує 

існувати, адже практично в кожній суспільно-політичній газеті репрезентовані 

спортивні рубрики, зокрема: «Спорт-Площадка» («Мариупольское время»), «Спорт 

от Олимпии» («Гид ТВ Донецкая визитка»), «7 днів спорту» («Народна»), «Мир 

спорта» («Донбасс»), «Спорт» («Голос України», «Україна молода», «Он-лайн», 

«Бердянские ведомости»), «СтадіУМ» («Україна Молода»), а також в таких 

виданнях, як: «День», «Киевские ведомости», «Сегодня», «Факты», «Комсомольская 

правда в Украине», «Молодь України», «Робітнича газета», «Дзеркало тижня». 

Проте значно зменшується роль публікацій, що зумовлено вибухом спортивних 

видань у незалежній Україні, тому головним атрибутом сучасної спортивної «преси 

в пресі» стає не аналіз факту, а констатація факту, хронікальне повідомлення про 

подію. Важливо відзначити при цьому, що спортивна «преса в пресі» сьогодні 
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активно побутує як у всеукраїнських, так і в регіональних та місцевих виданнях. 

Отже, розглянемо її функціонування на прикладі всеукраїнських, регіональних та 

місцевих суспільно-політичних газет. 

 

Функціонування спортивних рубрик у всеукраїнських виданнях 

У газеті «Голос України» з шістнадцяти шпальт одна, чотирнадцята, постійно 

присвячена спорту. Розглянувши матеріали 2010 р., зазначимо, що в середньому в 

газеті репрезентовано 70 матеріалів, з яких приблизно 5 (7,14 %) присвячено спорту. 

Найчастіше висвітлюються футбол, бокс, хокей, теніс у жанрах замітки, звіту, 

огляду, репортажу. 

У всеукраїнській суспільно-політичній газеті «Україна молода» спортивні 

змагання висвітлюються або в рубриці «Спорт» (що розміщується на 15-й шпальті), 

або в аркуші-додатку «СтадіУМ», що виходить на 4-х шпальтах двічі на місяць і є 

спортивним проектом газети. Аналіз газети за 2010 р. засвідчив, що у додатку 

найчастіше подається приблизно 15 матеріалів. Тематична палітра додатку доволі 

розгалужена, зокрема висвітлюються такі види спорту, як футбол, футзал, легка 

атлетика, теніс, самбо, волейбол, веслування на каное, водне поло, формула-1, 

кінний спорт, баскетбол, плавання, хокей, фігурне катання. У кожному числі 

представлено в середньому 6 видів спорту, тобто так само, як у власне спортивній 

пресі. Серед жанрів найбільш поширені хронікальні замітки, інформаційні огляди, 

звіти, репортажі, інтерв’ю, що провокує на висновок про жанрову стагнацію у 

звʼязку з домінуванням інформаційних жанрів. Спортивна рубрика частіше займає 

лише 1–2 шпальти, іноді представлена на 4-х сторінках. Загалом у номерах 

міститься біля 55 публікацій, з яких 12–15 (22 %) присвячені спорту. 

У газеті «Сільські вісті» спортивні матеріали вміщуються в підрубриках 

«Футбол», «Легка атлетика», «Спорт» тощо. Висвітлюються переважно футбол, 

легка атлетика, бокс. Зазвичай у номері міститься близько 30 публікацій, з яких 

4 (12 %) — на спортивну тематику. За масштабом – це матеріали всеукраїнського 

рівня, хоча акцент робиться на змаганнях у Києві та Західній Україні. 



180 

 

Таким чином, загалом у всеукраїнських виданнях друкується 4–6 матеріалів 

спортивної тематики, що репрезентують три-чотири види спорту, 

найпопулярнішими з яких є футбол, бокс, хокей, теніс, легка атлетика. Жанрова 

палітра спортивних рубрик доволі бідна, репрезентована суто інформаційними 

жанрами. Практично в усіх виданнях назви спортивних рубрик шаблонні й 

примітивні — «Спорт»; іноді можуть міститися підрубрики. Найчастіше спортивна 

рубрика представлена у виданнях на одній шпальті, що має в газеті стале місце. 

Найзначніший репрезентант спортивної «преси в пресі» — газета «Україна 

Молода», яка має рубрику «Спорт», а також спортивний додаток «СтадіУМ». Отже, 

можна говорити, що спортивна рубрика газети «Україна Молода» виступає не 

типовим представником спортивної «преси в пресі», а взірцем цього типу 

спортивної періодики. 

Регіональна спортивна «преса в пресі» 

Спортивна «преса в пресі» функціонує також і в більшості регіональних видань 

країни. Так, зокрема, спортивна рубрика представлена в регіональній луганській 

газеті «Он-лайн». За жанром матеріали цієї рубрики — це завжди хронікальні 

замітки. Зазвичай тут розміщується 5–6 заміток, а також подається статистична 

інформація у вигляді таблиць чи результатів змагань. Висвітлюються переважно 

футбол, бокс, формула-1 як у всеукраїнському, так і у світовому масштабі. 

Яскравим представником регіональної преси, у якій міститься спортивна 

рубрика, є «Гид ТВ Донецкая Визитка». Газета містить 128 сторінок формату А 6, з 

яких дві шпальти завжди відділені під рубрику «Спорт от Олимпии», що має в газеті 

постійне місце — 26–27 сторінки. Рубрика репрезентована лише інформаційними 

жанрами (хронікальні замітки, звіти, репортажі, інформаційні огляди), у яких 

пишуть про футбол, плавання, формулу-1, велоспорт, легку атлетику, бокс. В 

основному висвітлюються змагання донецьких команд та спортсменів, а відтак 

можна говорити про просторову локалізацію матеріалів. Переважно в номерах 

представлено близько 40 матеріалів, з яких 4–5 (12 %) присвячено спорту. 
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Отже, характеризуючи регіональну спортивну «пресу в пресі», відзначимо 

бідність тематичного складу та жанрової палітри, що ми простежуємо на прикладі 

рубрик у газетах «Он-лайн» та «Гид ТВ». Матеріали характеризуються лаконізмом 

та просторовою локалізацією; спортивна рубрика тут репрезентована виключно на 

одній шпальті. 

Щороку НОК України проводить конкурс «Україна Олімпійська» на кращі 

відділи спорту в суспільно-політичних газетах. Лауреатами цього конкурсу стають, 

як правило, регіональні видання, зокрема в 2010 р. ними стали «Николаевские 

новости» (Миколаїв), «Вільне життя» (Тернопіль), «Подільський кур’єр» 

(Хмельницький). У 2011 р. пальму першості знову завоювали регіональні газети 

«Львівська пошта» (Львів), «Галицький кореспондент» (Івано-Франківськ), 

«Николаевские новости» (Миколаїв), «Подільський кур’єр» (Хмельницький). 

Аналогічна тенденція спостерігається й в наступні роки. 

Функціонування спортивних рубрик у місцевих ЗМІ 

Місцева спортивна «преса в пресі» явище доволі раритетне. У багатьох місцевих 

газетах, якщо й висвітлюються спортивні події, то вони друкуються в рубриках, що 

не мають ніякого відношення до спорту. Яскравими представниками місцевої 

спортивної «преси в пресі» є газети «Бердянские ведомости» (рубрика «Спорт») та 

«Мариупольское время» (рубрика «Спорт-площадка»). Характерні риси цього 

сегмента преси — обмежена жанрова палітра та монополія місцевої спортивної 

тематики, просторова локалізація. 

Представником місцевої спортивної «преси в пресі» є рубрика «Спорт» у газеті 

«Бердянские ведомости», яка займає одну шпальту із загальних 16-ти й 

розміщується на 15-й сторінці. Зазвичай тут подаються 3–4 матеріали. 

Висвітлюються переважно змагання в Бердянську з футболу, баскетболу й шахів. За 

жанровою ознакою превалюють хронікальні замітки, інформаційні огляди, звіти. 

Переважно в номері представлено 38 матеріалів, з яких 4–5 (11 %) присвячено 

спорту. 
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У газеті «Мариупольское время» спортивна «преса в пресі» — це рубрика 

«Спорт-площадка», що займає одну шпальту із загальних 12-ти і розміщується на 9-

й сторінці. Висвітлюються лише ті змагання, де беруть участь місцеві спортсмени чи 

команди. Тут містяться підрубрики «Баскетбол» та «Футбол», превалюють замітки, 

інформаційні огляди, звіти, інтерв’ю. 

Загалом варто зазначити, що газети «Бердянские ведомости» та «Мариупольское 

время» є взірцевими представниками місцевої спортивної «преси в пресі», оскільки 

мають спортивні рубрики та підрубрики. Але в багатьох місцевих виданнях, зокрема 

таких, як: «Енакиевский рабочий», «Константиновская нива», «Макеевский 

рабочий» матеріали на спортивні теми не мають окремих рубрик. 

Таким чином, взірцевим представником спортивної «преси в пресі» є газета 

«Україна молода». Відмінними рисами всеукраїнської, регіональної та місцевої 

спортивної журналістики є те, що всеукраїнська спортивна «преса в пресі» 

висвітлює змагання національного рівня, характеризується глобальністю 

висвітлення спортивних подій, у той час як регіональна і місцева спортивна преса 

характеризується просторовою локалізацією (на регіоні та на місті відповідно), 

монополією на місцеву тематику, вибірковістю висвітлення подій. І в цьому плані 

місцева спортивна «преса в пресі» виглядає набагато перспективніше, оскільки 

всеукраїнська спортивна «преса в пресі» змагається зі спеціалізованою спортивною 

періодикою, адже і та, і та висвітлюють змагання всеукраїнського та навіть 

міжнародного рівня, у той час як місцева журналістика перебуває поза 

конкуренцією і залишається ледве не єдиним інформатором про змагання на рівні 

міста та села, що є для реципієнта вкрай важливим. У місцевій спортивній пресі 

реалізується одне з найважливіших правил наближення тексту до читача — 

географічного наближення, і виходячи з цього можна говорити про те, що місцева 

спортивна «преса в пресі» має широкі перспективи для подальшого розвитку. 
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3.  3. Спортивна піарналістика як тип спортивної періодики 

 

Феноменом сучасної спортивної періодики можна вважати спортивну клубну 

пресу, яка виступає одним з трьох головних компонентів структури сучасної 

спортивної преси України нарівні зі спеціалізованою спортивною періодикою та 

спортивною «пресою в пресі». Народження української спортивної піарналістики 

сталося лише наприкінці ХХ ст., але більш активно вона почала функціонувати саме 

на початку ХХІ ст. Поява нового сегмента на медіаринку України зумовлена тим 

фактом, що у зв’язку з досягненнями українських футбольних клубів на внутрішній 

та зовнішній аренах виникала необхідність у формуванні їх іміджу, як командного, 

так і індивідуального. 

 

3. 3. 1. Історія спортивної піарналістики в Україні 

 

Спортивна преса у світі і в Україні спочатку виникла й функціонувала саме як 

піарналістика. Це стосується насамперед видань з технічних видів спорту 

(велосипедного, автомотоспорту), де засоби спорту (велосипеди, автомобілі, 

мотоцикли), будучи товаром, пропагувалися на шпальтах часописів, а самі редакції 

часто були конторами з продажу цих товарів. За великим рахунком головною 

інтенцією часописів була не стільки популяризація спорту, скільки популяризація 

фірм та товарів. Належність більшості спортивних видань ХІХ ст. в Російській 

імперії, зокрема велосипедних, до спортивної піарналістики, засвідчив О. Суник, 

який наголосив: «Спільним для всіх видань було одне — реклама тих чи інших 

фірм. Самі редакції були одночасно конторами з продажу велосипедів і складами 

машин» [173, с. 67]. Слова О. Суника яскраво ілюструє петербурзьке видання 

«Самокат», яке виникло при магазині з продажу велосипедів та машин і відповідно 

пропагувало ці велосипеди. За словами К. Алексєєва до таких корпоративних видань 

належали петербурзькі «Самокат» та «Велосипед» [2]. На цьому наголошують і 

автори «Электронного пособия по спортивной журналистике», які відзначають: 
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«Наприкінці XIX – початку XX ст. популярністю користувалися велосипедні, 

автомобільні видання, які видавалися не тільки з метою популяризації технічних 

видів спорту і вдосконалених способів пересування, як тоді казали, але і для 

реклами того чи іншого торгового підприємства» [205]. 

Важливо наголосити, що на початку формування спортивної преси часописи 

видавалися різними товариствами, наприклад харківським товариством 

автомобілістів, київським товариством заохочення конярства, київським 

товариством голубиного спорту, одеським товариством автомобілістів. Провідною 

метою цих товариств було — через видання часопису популяризувати своє 

товариство, заохотити до участі в ньому нових членів. Таким чином, слід 

відзначити, що багатьом часописам спортивних товариств дореволюційної епохи на 

теренах України були притаманні характерні риси спортивної піарналістики, які 

більш потужно реалізувались у клубних футбольних журналах на початку ХХІ ст. 

 

3. 3. 2. Спортивна піарналістика незалежної України: основні представники, 

особливості функціонування 

На початку XXI ст. в Україні активно формується новий тип спортивної 

журналістики — клубна преса, що репрезентує футбол. Один за одним з’являються 

часописи «Карпати» (Львів), газета «Шахтёр» (Донецьк), журнали «Шахтёр» 

(Донецьк), «Динамо» (Київ), «Металлист» (Харків), газета «Металлист — это мы» 

(Харьків) тощо. Ці нові спортивні мас-медіа цілком відповідають поняттю 

«піарналістика», яке запропонував О. Короченський. На його погляд, піарналістика 

— «це гібрид журналістики і піару, явище, що суттєво відрізняється від 

журналістської діяльності базовими характеристиками, зокрема завданнями і 

технологіями. Продукт піарналістики — тексти, що подаються під виглядом 

журналістських публікацій і контрастують з традиційним продуктом журналістики» 

[75, с. 10]. За О. Короченським, піарналістика — «це явище корозії журналістики, 

поєднання журналістики та піару, що перетворює ЗМІ на придаток різноманітних 

офіційних, комерційних чи суспільних служб. Під впливом піару відбувається 
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девальвація журналістики, що стає причиною відчуження й недовіри реципієнтів до 

ЗМІ» [74, с. 12]. Спортивна клубна преса становить собою особливий тип 

піарналістики, оскільки тут кожен матеріал побудований на використанні піар-

технологій. Такі спортивні видання належать керівництву футбольного клубу, а 

тому вони захищають його інтереси. Деякі дослідники відносять спортивні клубні 

видання (корпоративні) до ділової преси. 

Спортивну піарналістику можна вважати феноменом журналістики, тому, на наш 

погляд, її варто розглядати як окрему форму спортивної преси. Аргументуючи 

винесення піарналістики в окремий самостійний вид спортивної журналістики, слід 

сказати, що вона стоїть на стику двох «галузей знання»: журналістики та реклами, 

і не є журналістикою в чистому вигляді. Оскільки це спортивна піарналістика, у ній 

реалізуються всі види піар-технологій, які спрямовані на формування та зміцнення 

іміджу футбольних клубів. Вона суб’єктивна, бо в ній відсутні критичні матеріали. 

У спортивної спеціалізованої преси та спортивної піарналістики абсолютно різні 

комунікаційні інтенції. Можна говорити про те, що клубні журнали — це надбання 

реклами, предмет для досліджень в галузі іміджелогії або паблік рілейшнз. 

Винесення спортивної піарналістики до предмета журналістики можливе лише за 

деяких умов. Беручи до уваги термін О. Короченського «піарналістика», ми 

виводимо нове поняття — «спортивна піарналістика». У ній можна простежити 

симбіоз елементів журналістики та реклами, де рекламні жанри трансформуються 

в жанри журналістики, народжуючи таким чином нові гібридні модифікації 

загальножурналістських жанрів
1
. Тому варто сказати, що спортивну піарналістику 

і спеціалізовану спортивну журналістику не можна змішувати, адже в спортивній 

піарналістиці немає критики, там активно застосовуються іміджеві піар-технології, 

у піарналістиці нівелюється (дискредитується) саме поняття журналістики, 

                                                           
1 Див. детальніше у статті: Сазонова Ю. О. Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: 

синтез журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів / Ю. О. Сазонова // Інформаційне суспільство — 

2013. — № 18. — С. 107–112; Сазонова Ю. О. Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: синтез 

журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів / Ю. Сазонова // Ученые записки Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского.  Серия «Филология. Социальные коммуникации». — 2013. —

Том 26 (65). —  № 1.— С. 279–285. 
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головними принципами якої є обʼєктивність і правдивість. Все перераховане дає 

підстави вважати спортивну піарналістику окремим видом функціонування 

спортивної журналістики і не змішувати її з взірцевою формою існування 

журналістики — спеціалізованою спортивною пресою. 

Спортивна піарналістика як окремий тип спортивної періодики є її наймолодшим 

різновидом. З одного боку, спортивна піарналістика певною мірою дискредитує 

саме поняття журналістики, оскільки в ній використовуються різні іміджеві та піар-

технології, маніпулятивні прийоми, і загалом вона має зовсім інші комунікаційні 

завдання, але, з іншого боку, спортивна піарналістика виконує ті ж самі функції, що 

й спеціалізована спортивна преса: інтегруючу (об’єднує вболівальників команди), 

культуроформувальну, функцію релаксації, гедоністичну функцію, функцію 

ескейпізму та емоційної мєни, до того ж і спортивна піарналістика і спеціалізована 

спортивна преса мають спільний предмет відображення — спорт (футбол). Отже, 

спортивна піарналістика як тип спортивної періодики є певною мірою унікальною, 

виступає справжнім феноменом, оскільки являє собою симбіоз елементів паблік 

рілейшнз, іміджмейкінгу, журналістики й реклами. Цей симбіоз різних галузей 

знання сприяє розвитку гібридних модифікацій загальножурналістських 

традиційних жанрів та жанрів реклами. 

Першим явищем піарналістики в Україні, за визначенням М. Левицького
1
 [91], 

стала газета «Гол», яку він видавав наприкінці 1990 р. Це була газета ФК «Шахтар», 

яка заклала фундамент для вибуху спортивної піарналістики в країні. Так, у 1990 р. 

у Львові зʼявилася газета ФК «Карпати» (1990–1997, 2001–2013) з однойменною 

назвою за редакцією Ю. Михалюка, а пізніше — Р. Ящишина, а далі газети 

«Футбольна Вінниччина» (газета ФК «Інтеграл»; 1991–1997, Вінниця), «Таврия-

Спорт» (газета ФК «Таврія»; 1999–2013, Сімферополь), офіційні видання ФК 

«Динамо» (Київ) — газета «Атака» (1990-і рр.) та журнал «Динамо», перший номер 

якого вийшов у червні 2001 р., а 31 травня 2002 р. М. Левицький* заснував газету 

                                                           
1
У книзі «С «Шахтёром» навсегда!» М. Левицький згадував: «Потім, уже в «Шахтарі», я випустив кілька номерів крихітної, в 

чотири шпальти форматом А 4 клубної газети «Гол»... Це була перша клубна футбольна газета на просторах колишнього Союзу» 

[91]. 
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ФК «Шахтёр» (2002–2006, Донецьк). На початку ХХІ ст. виникають клубні видання 

«Заря» (журнал ФК «Зоря»; 2000-і рр., Луганськ), «ФК «Шахтёр»—ежегодник» 

(2004 — н. ч., Донецьк), «Шахтёр» (журнал ФК «Шахтар»; 2006 — н. ч., Донецьк), 

«Гол» (газета ФК «Десна», 2003-2010, Чернігів), «Металлист» (журнал ФК 

«Металіст»; 2005 — н. ч., Харків), «КарпатиМанія» (журнал ФК «Карпати»; 2008 — 

н. ч., Львів),  «Металлист — это мы!» (газета ФК «Металіст»; 2012 — н. ч., Харків). 

Далі розглянемо найбільш видатні явища української спортивної піарналістики — 

журнали «Шахтёр» та «Динамо», що репрезентують найкращі, найпопулярніші 

футбольні клуби країни, а отже, мають набагато більшу читабельність, ніж інші 

представники української спортивної піарналістики. 

 

3. 3. 3. Журнали «Шахтёр» та «Динамо»  як представники сучасної 

спортивної піарналістики України 

Актуальність розгляду журналу «Шахтер» зумовлюється тим, що цей журнал 

здобув всеукраїнське визнання, порівняно з іншими представниками даного 

напрямку, має велику кількість нагород, зокрема у 2007, 2009, 2010, 2012 рр. за 

версією Асоціації спортивних журналістів України він був визнаний «Найращим 

спортивним журналом України», а у 2008 та 2011 рр. став «Найкращим спортивним 

виданням України». Крім того, у 2011 р. вій увійшов до числа номінантів European 

Excellence Awards у номінації External Publication, а також став лауреатом у 

номінації «За збереження і примноження клубних традицій, важливу просвітницьку 

функцію, цікавий насичений зміст і сучасний дизайн» щорічного національного 

конкурсу «Краще корпоративне медіа України», а в 2014 р. журнал переміг 

у номінації «Кращий проект року». 

Автори журналу є лауреатами Асоціації спортивних журналістів України в різних 

номінаціях: Р. Мармазов, головний редактор (неодноразовий лауреат АСЖУ в 

номінації «Золоті пера і голоси АСЖУ», зокрема у 2007 і 2014 рр.), А. Фесенко, 

автор часопису (лауреат АСЖУ в номінації «За вірність спортивній журналістиці»; 

2014) тощо. Все вищезазначене і визначає актуальність розгляду цього видання. 



188 

 

Журнал «Шахтёр» має доволі невелику історію, він був заснований у 2006 р. 

в Донецьку як офіційний орган ФК «Шахтар» і функціонує як щомісячник під 

редакцією Р. Мармазова*. Наклад часопису становить 10 000 прим. Провідні автори: 

Р. Мармазов, А. Франков*, Ю. Юріс*, В. Соколов, А. Фесенко, Є. Кузичева, 

В. Жоголєв, С. Костенюк, А. Войцеховський, О. Гапоненко, Д. Кушніров, 

В. Тахтєрін, Р. Філль, С. Абрамов, О. Ільїн, Д. Гуц, В. Ігнатов, О. Ізмайлов, 

К. Макарчук, О. Антіпов. Щодо жанрової сітки часопису
1
, то серед інформаційних 

жанрів зустрічаються хронікальні замітки, цикли заміток, бліц-портрети, 

інформаційні огляди, звіти, репортажі, інтерв’ю; з аналітичних жанрів — аналітичні 

інтерв’ю, колективні інтерв’ю, огляди, статті, коментарі, версії, статті-презентації; 

серед художньо-публіцистичних — авторські колонки, життєві історії, портретні 

нариси, подорожні нотатки, портретні інтерв’ю, матеріали в жанрі «похвали». Усі 

матеріали ілюстровані великою кількістю світлин (серед яких – фотопортрети, 

фотонариси, документальні фотографії), статистичних даних, таблиць, тактичних 

схем, діаграм та презентаційних заміток, що демонструють успіхи футбольних 

персон чи їх певні ігрові показники. У журналі міститься значна кількість 

сканвордів, кросвордів, тестів, конкурсів та рекламної інформації. 

У виданні «Шахтёр» представлені такі рубрики: «Картинки», «Кромка поля» 

(звіти про матчі команди протягом місяця), «Резерв» (про ігри «Шахтаря-2», 

розповідь про юних гравців команди, дублерів), «Игрок месяца», «Счётная палата» 

(статистика команди та кожного гравця протягом місяця в таблицях, схемах, 

діаграмах), «Центр внимания», «Хроника» (хіт-паради найвизначніших подій в 

клубі), «Командная игра», «Капитанский мостик» (публікації в жанрі портретного 

нарису про капітанів команди 1950–2000-х рр.), «Новобранцы» (матеріали про 

                                                           
1 Див. детальніше у статтях: Сазонова Ю. О. Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на 

прикладі журналу «Шахтёр») / Ю. О. Сазонова // Держава і регіони. Серія «Соціальні комунікаціЇ».—– 2013.—– 

№ 2 (14). — С. 106–112; Сазонова Ю. О. Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: синтез 

журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів / Ю. О. Сазонова // Інформаційне суспільство — 2013.—– 

№ 18. — С. 107–112; Сазонова Ю. О. Жанри статті-презентації та похвали в спортивній клубній пресі: синтез 

журналістського, паблік рілейшнз та рекламного дискурсів / Ю. О. Сазонова // Ученые записки Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского.  Серия  «Филология. Социальные коммуникации». — 2013. — 

Том 26 (65). —  № 1. — С. 279–285. 
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нових гравців команди, про їх визначні якості, переваги), «Тема», «Ценный кадр» 

(історичні, архівні фотознімки з історії команди чи окремих гравців, тренерів, а 

також найбільш кумедні кадри з життя клубу, ігор чи тренувань команди протягом 

місяця з цікавими підписами), «Край географии» (нотатки про країну та місто, у 

якому народився той чи інший гравець, тренер), «Арена» (матеріали про 

інфраструктуру стадіону, новації на стадіоні для фанатів тощо), «Фан-альбом» 

(публікації про відомих фанатів команди з числа зірок, про фан-рух, подання листів 

фанатів, репрезентація цікавих фотознімків вболівальників), «Изба-читальня» 

(передрук матеріалів з газет минулих років про цікаві матчі команди), «Былое и 

думы» (репрезентація хронологічного календаря подій у клубі в конкретному році та 

подій у світі в цьому році), «Домашний альбом» (фотографії футболіста команди з 

його родинного архіву, в т. ч. з дитячих років), «Наш человек», «На короткой ноге» 

(потретні інтерв’ю з футболістами чи тренерами команди), «Легенда» (нариси про 

найбільш відомих гравців команди, ювілейні інтерв’ю), «Вспомнить всё», 

«Эксклюзив», «В гостях у звезды» (неформальна бесіда журналіста з гравцем, 

репрезентація помешкання футболістів) тощо. 

Клубні видання мають загалом типову рубрикацію. Порівнюючи рубрики 

часопису «Шахтёр» та журналу «Динамо», слід акцентувати на їхній подібності. 

Так, зокрема аналогом рубрики «ДЮФШ» у журналі «Динамо» є рубрика «Резерв» 

(«Шахтёр»), аналогом рубрики «Новини» є рубрики «Кромка поля», «Счётная 

палата», «Хроника» («Шахтёр»), ідентичною до рубрики «Історія» є рубрики 

«Капитанский мостик», «Былое и думы», «Легенда», «Изба-читальня» («Шахтёр»), 

аналогом рубрики «Уболівальник» є рубрика «Фан-альбом» («Шахтёр»), 

ідентичними до рубрики «Гра» є рубрики «Командная игра», «Центр внимания», 

«На короткой ноге», «Новобранцы» («Шахтёр»), а аналогом рубрики 

«Інфраструктура» виступає рубрика «Арена» («Шахтёр»). 

Характеризуючи журнали «Динамо» та «Шахтёр», слід відзначити, що вони 

мають схоже тематичне навантаження: в обох подано аналіз виступів команди та 

інтервʼю з керівництвом, тренерами, футболістами й іншими працівниками клубу, 
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містяться нотатки про історію клубу й спогади ветеранів, статті про роботу дитячої 

футбольної академії клубу, про діяльність різних служб ТОВ ФК «Динамо» (Київ) та 

ФК «Шахтар», про інфраструктуру клубних стадіонів. Видання цього типу 

характеризуються великою кількістю яскравих ілюстрацій, статистичних даних та 

матеріалів розважального характеру. Таким чином, спортивні клубні видання цілком 

підпадають під визначення Ж. Шомелі «видання заради престижу» [203], оскільки їх 

головна роль — створення престижу клубу (команди), показ його в якнайкращому 

світлі. Такі мас-медіа є інформативними, якісними за оформленням та цікавими за 

змістом. Основними елементами таких видань є ілюстрації та цифри (статистичні 

дані), що значно превалюють над вербальним текстом. Ілюстративність забезпечує 

їх популярність; вони більшою мірою розраховані на фанатів клубу, оскільки 

репрезентують найбільш повну, глибоку та ексклюзивну інформацію про історію 

клубу, традиції, його сучасне функціонування та майбутні плани. 

Розглянемо використання піар-технологій на прикладі журналу «Шахтёр»
1
: 

1) формування іміджу через постійне нагадування читачам, що журнал «Шахтёр» 

є найкращим спортивним журналом України 2007, 2009, 2010 та 2012 років та 

найкращим спортивним виданням України 2008 р. за версією Асоціації спортивних 

журналістів України, а також через публікування заміток, де іміджеві технології 

реалізуються в таких конструкціях: «Не будемо розповідати скільки чудових статей 

і дивовижних фотографій ми опублікували. Всі ексклюзивні матеріали про життя 

наших футболістів ви знайдете тільки в журналі «Шахтёр». А тому, дорогі читачі, 

залишайтеся з нами. Ми вас любимо!» («Полтинник разменяете?»; 2010, № 8); 

2) формування іміджу президента клубу Р. Ахметова за допомогою систематичної 

публікації матеріалів-звернень до аудиторії під назвою «Дорогие болельщики 

«Шахтёра», що вже перетворилися на піар-рубрику; 3) організація різноманітних 

акцій, перемога в яких винагороджується призами, а також публікації рубрики 

«Игровая комната», «Ретро» (приз за відгадування пропущених прізвищ футболістів 

                                                           
1
 Див. детальніше в статті: Сазонова Ю. О. Піар-технології у спортивній клубній пресі (на матеріалі журналів 

«Динамо» та «Шахтар») / Ю. О. Сазонова // Науковий пошук молодих дослідників. Серія «Соціальні комунікації». –– 

№ 3. –– Луганськ, 2011. –– С. 103–116. 
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у радянських газетах), «Подпиши фото» (приз за найоригінальніший надпис для 

фотоілюстрації) тощо; 4) формування іміджу за рахунок друкування матеріалів про 

інфраструктуру спортивних споруд, найчастіше про «Донбас Арену», з наведенням 

численних світлин та статистичних даних, які засвідчують популярність, 

унікальність, незвичайність арени, або й відверте вихваляння її достоїнств; 

5) формування індивідуального іміджу гравців та тренерів команди, зокрема в 

рубриці «В гостях у звезды» та в матеріалах, репрезентованих в інших рубриках, де 

вони представлені виключно з позитивного боку. Для привернення жіночої 

аудиторії, її стимулювання на відвідування стадіону журналісти ставлять 

інтерв’юйованим питання особистісного характеру, наприклад: яке в тебе хоббі або 

які жінки тобі подобаються; 6) формування іміджу футболістів «Шахтаря», які 

вихваляються не тільки за гарну гру, але й за привабливий зовнішній вигляд, гідний 

порівняння з Аполлоном. Такі піар-технології застосовуються з метою залучення 

жіночої аудиторії на стадіон; 7) зміцнення індивідуального іміджу гравців у рубриці 

«Командная игра», де відбувається комунікація між вболівальниками та 

футболістами, проведення колективних інтерв’ю, складених із запитань 

уболівальників; у рубриці «Тема» та «Фан-альбом», де містяться вербальні та 

зображальні матеріали, у яких футболісти представлені виключно в позитивному 

плані, у рубриці «Край географии», де футболісти розповідають про свою родину, 

про сердечну прив’язаність до друзів дитинства, до міста, у якому вони народились, 

і, відповідно, до його мешканців; у рубриці «Домашний альбом» демонструються 

різнопланові фотографії футболістів (дитячі фото, фото з гри та поза грою); 

8) подання інформації в жанрі похвали, дискурс похвали охоплює всі матеріали й усі 

рубрики часопису; 9) формування іміджу клубу як постачальника талановитих 

гравців у відомі європейські клуби чи збірні; 10) використання для експонування 

досягнень та успіхів команди публікацій з історії, формування іміджу команди за 

рахунок матеріалів про легендарних гравців минулих років, що також подаються в 

жанрі похвали. Такі публікації робляться з метою залучення нових уболівальників 

та нових спонсорів до команди з великим історичним минулим. У рубриці «Изба-
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читальня» піар-технології реалізуються через наведення передруків з радянських 

газет «Социалистический Донбасс», «Комсомолец Донбасса», «Советский спорт», а 

також «Спорт-Экспресс» періоду 1990-рр. та початку ХХІ ст., де команда «Шахтар» 

репрезентована виключно в позитивному плані, оскільки тут містяться матеріали 

лише про переможні матчі «Шахтаря». За допомогою використання піар-технологій 

у цій рубриці створюється образ великої команди, що завжди перемагає; 

12) формування іміджу за рахунок використання статистичних даних, які свідчать на 

користь команди і подаються в незвичайному вигляді, креативно, для 

характеристики футболістів та фанатів «Шахтаря». 

Таким чином, можна стверджувати, що в спортивній клубній пресі широко 

використовуються піар-технології, зокрема іміджеві, які мають на меті формування 

та зміцнення позитивного іміджу клубу та окремих гравців і сприяють залученню 

нової аудиторії вболівальників та нових спонсорів. Проведений нами аналіз 

засвідчив схожість журналів «Динамо» і «Шахтёр» як представників української 

спортивної піарналістики. Це виявилося в тематичному наповненні рубрик, де 

провідними є такі топоси, як: командна гра, історія, інфраструктура, резерв, легенди, 

вболівальники; превалюванні інформаційно-аналітичної жанрової парадигми та 

використанні великої кількості ілюстрацій, схем, таблиць, діаграм, кросвордів, 

рекламної інформації; застосуванні ідентичних піар-технологій, зокрема: 

експонування успіхів клубу (превалює історичний аспект), подання інформації в 

жанрі похвали, ідеалізація та гіперболізація досягнень клубу на сучасному етапі. 

Специфічним методом, характерним лише для журналу «Шахтёр», є заохочення 

призами та нагородами вболівальників з метою стимулювання їхнього відвідування 

стадіону, збільшення читацької аудиторії видання, організації нових фан-секторів.    

Спортивна піарналістика є феноменом спортивної журналістики і стоїть на 

перетині між журналістикою і паблік рілейшнз, оскільки в ній використовується 

ціла низка піар-технологій. Спортивна піарналістика України є порівняно молодим 

типом спортивної журналістики, проте в ній вже намітилися певні сталі тенденції: 

суцільний позитивізм матеріалів; створення чи зміцнення позитивного іміджу, 



193 

 

репутації спортивного клубу чи спортсмена; позиціонування клубного бренду; 

одностороннє чи упереджене подання фактів; обмеження думок, обмеження 

інформації; логічне чи змістове переконання; заміна офіційних найменувань 

емоційно забарвленими ярликами; ідеалізування спортивного клубу, гіперболізація 

його досягнень; ефект приниження чи осміяння команд-суперниць за допомогою 

використання засобів гумору, сарказму, сатири, іронії. 

 

Висновки до Розділу 3.  

Українська спортивна преса в добу незалежності пережила вибухове розширення 

і стрімкий якісний розвиток. Сучасна спортивна преса України існує в трьох 

формах: 1) власне спортивна преса (спеціалізована спортивна газета чи журнал), яка 

представлена такими мас-медіа: «Футбол», «Команда», «Болельщик», «Спорт-

арена» тощо (сюди ж ми включаємо підгрупу науково-методичних та науково-

теоретичних часописів); 2) спортивна «преса в пресі», репрезентована спортивними 

рубриками в суспільно-політичних виданнях: «Спорт от Олимпии» («Гид ТВ»), 

«Спорт» («Голос України», «Україна молода», «Он-лайн»), «Спорт-площадка» 

(«Мариупольское время») тощо; 3) спортивна піарналістика, представлена 

виданнями футбольних клубів «Динамо», «Шахтар», «Металіст», «Карпати», «Зоря» 

тощо. У нашій роботі ми подали порівняльний розгляд київської спортивної преси 

та спортивної преси Донбасу як двох найбільш репрезентативних у цьому сегменті 

регіонів, а також розглянули «пресу в пресі» центральних, регіональних та місцевих 

видань. Серед особливостей спортивної піарналістики ми відзначили активне 

використання піар-технологій, збалансованість усіх трьох жанрових парадигм, 

народження нових жанрів — жанру похвали та статті-презентації, а також ренесанс 

на шпальтах цього типу спортивної періодики таких жанрів та жанрових 

модифікацій, як колективне інтерв’ю, художньо-публіцистичне інтерв’ю, подорожні 

нотатки, версія тощо. Особливу увагу звернуто на активний розвиток у цьому типі 

преси спортивної публіцистики, що функціонує в таких жанрах, як авторська 

колонка, жанр похвали, портретний нарис, подорожні нотатки. 
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ВИСНОВКИ 

 

Мета і завдання дисертаційної роботи — дослідити особливості становлення в 

дорадянську, радянську епохи та сучасне функціонування спортивної преси України 

— були реалізовані в трьох розділах.  

У першому розділі «Спортивна преса як предмет наукового вивчення» 

розглянуто праці з українського та світового спортивного журналістикознавства, що 

дозволило виявити найголовніші аспекти медіа-досліджень спортивної періодики, 

зокрема: діахронічний (історичний), синхронічний, предметний (тематичний), 

пропагандистський, жанровий, практичний, лінгвістичний та визначити провідні 

національні школи вивчення спортивної преси (російську та американську), 

окреслити їх специфіку і з’ясувати місце українського спортивного 

журналістикознавства у світовому процесі дослідження спортивних комунікацій. 

Ретельний аналіз виокремлених аспектів медіа-студій дав змогу оцінити найменш 

вивчені аспекти української спортивної періодики й зосередитися на них. Важливим 

результатом розділу стала розробка періодизації, де виокремлено вісім періодів 

розвитку спортивної журналістики в Україні, детально розглянуто кожний період, 

проаналізовано його конституційні ознаки, специфіку, простежено еволюцію 

спортивної преси України, динаміку її розвитку протягом двох століть існування. 

У другому розділі «Спортивна періодика України в дорадянську та радянську 

епохи» було ретельно проаналізовано зародження та розвиток спортивної періодики 

на теренах материкової України протягом 1890-х-1990-х рр. У параграфі                            

2. 1. «Зародження та формування спортивної преcи України в Австро-Угорській та 

Російській імперіях (кінець ХІХ ст. – 1917 р.)» було досліджено процеси виникнення 

й формування спортивної преси в Галичині та підросійській Україні, визначено 

політичні та соціокультурні умови її народження та розвитку, проаналізовано етапи 

існування спортивної преси, визначено її специфіку, подано структуру спортивної 

періодики за тематичним спрямуванням, офіційною приналежністю, проаналізовано 

найбільш прикметні явища спортивної преси цього періоду в обох регіонах, 
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розглянуто їх контент, жанрово-тематичний діапазон, автуру, характерні 

особливості часописів, визначено істотні риси функціонування видань у різних 

частинах України. 

У параграфі 2. 2. «Розвиток спортивної преси України в 1920-1930-х рр. в УРСР 

та на Західній Україні» розглянуто спортивну пресу в період революції, 

громадянської війни та повоєнної руїни у 1917–1921 рр. та в період 1920–1930 рр. в 

УРСР і Галичині, визначено соціокультурні та політичні умови розвитку спортивної 

періодики в обох частинах України, з’ясовано основні чинники розвитку спорту та 

спортивної журналістики, проаналізовано систему спортивної преси регіонів 

(зокрема визначено основні групи преси та їх істотні особливості), розглянуто 

провідні етапи її функціонування та визначено характерні особливості цих етапів, 

проаналізовано найвизначніші спортивні мас-медіа, зроблено компаративний аналіз 

спортивної преси Галичини та УРСР. 

Предметом параграфу 2. 3. «Спортивна преса УРСР 40–90 рр. ХХ ст.» став 

розгляд стану спортивної преси в «сталінську епоху», окреслення причин стагнації 

спортивної журналістики у добу «культу особи», умов розвитку журналістики 

в періоди «відлиги», «застою» та «перебудови». Розглянуто основні постанови, 

декрети радянської влади щодо розвитку спорту, визначено характерні риси 

функціонування спортивної преси у кожний період, описано систему спортивної 

преси СРСР, наведено всі спортивні часописи УРСР, репрезентовані в цих періодах, 

окреслено провідні тематичні пласти та провідні жанри українських спортивних 

видань, репрезентовано короткий нарис розвитку гігантів спортивної преси України 

— «Спортивної газети» та часопису «Фізкультура і спорт» у 50–90-х рр. ХХ ст. 

У третьому розділі «Спортивна преса України в добу незалежності» було 

проаналізовано еволюцію спортивної преси в період незалежності, окреслено 

соціополітичні умови розвитку журналістики в цей час, схарактеризовано 

особливості етапів спортивної періодики України, окреслено її структуру, зроблено 

аналіз розвитку спеціалізованої спортивної преси в столиці та провінції (в Донбасі). 

Важливим результатом розділу стало введення до наукового обігу понять 
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«спортивна преса в пресі» та «спортивна піарналістика», репрезентація історії 

розвитку окреслених типів спортивної преси та визначення характерних рис їх 

функціонування. 

Значущою справою нашої роботи стала розробка шляхів оптимізації спортивної 

преси, створення словника персоналій, де представлено 100 найвідоміших 

журналістів України за 1880-і–2010-і рр., та бібліографічного покажчика, у якому 

схарактеризовані всі спортивні часописи України за такою схемою: 1) назва; 2) роки 

існування; 3) місце виходу; 4) редактор, видавець; 5) мова; 6) рубрики; 7) автори; 

8) періодичність, тип видання; 9) наклад. 

Проведений у роботі детальний аналіз спортивної преси України дозволяє 

зробити такі висновки. 

1. Наше дослідження спортивної періодики яскраво демонструє важливість цього 

сегменту національної журналістики в структурі мас-медіа, виявляє роль спорту не 

лише як видовища, розваги, але розкриває його непереоцінне значення як фактору 

здоров’я людини, позиціонування іміджу держави на міжнародній арені, фактору 

дружби між народами чи окремими групами, що висуває до спортивної преси 

надзвичайно високі вимоги в справі виховання населення, розвитку національної 

свідомості. Важливість певного сегменту галузевої періодики в системі 

журналістики насамперед вимірюється спектром функцій, що виконує предмет її 

відображення в суспільстві. Спортивна преса виступає одним з найважливіших 

типів галузевої журналістики, демонструє високий культурологічний потенціал, 

оскільки виконує не лише функцію ретранслятора спортивних змагань, але й 

націєтворчу (оскільки об’єднує, консолідує людей різного походження, 

віросповідання, національності в одну націю, сприяє розвитку національної 

свідомості, що ми спостерігаємо на прикладі спортивної преси Галичини 1920–1930-

х рр., об’єднує регіони в єдину націю), культуроформувальну функцію (оскільки в 

спорті виражаються не лише ментальні риси народу, його якості, характер, а також 

культура народу; тож репрезентуючи вітчизняний спорт, преса репрезентує власну 

культуру, її традиції та здобутки, збагачує світову культуру), естетичну (оскільки є 
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джерелом художньо-естетичних цінностей, нагромаджувачем духовності людини), 

ідентифікаційну (відтворює портрет нації, у якому відображено національно-

естетичні, соціальні, культурні, духовні та інші параметри), фунцію релаксації та 

гедоністичну (що забезпечує стабілізацію психологічного тонусу реципієнта), 

політичну функцію (яка полягає у формуванні через спорт почуття національної 

ідентифікації і престижу, вказує на використання спорту як політичного засобу в 

ставленні до інших націй), а також вельми важливі для сучасності патріотично-

світоглядну та національно-педагогічну функції. Все це висуває надзвичайно високі 

вимоги до спортивних публікацій, демонструє великі можливості спортивної преси 

в справі виховання населення, розвитку та процвітання держави. 

2. Дослідження історії спортивної журналістики дозволило виявити пікові 

періоди її розвитку й спостерегти, що вони були зумовлені процесами 

демократизації в суспільстві, визначалися соціокультурними та політичними 

умовами епох. Найбільш визначальними в розвитку спортивної преси стали перший 

період (1890-ті рр. – 1916 р.) — зародження й формування української спортивної 

періодики наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст., зокрема в Східній Україні, коли 

в регіоні виникло 42 спортивних видання, що було пов’язано насамперед з 

проголошенням 24 листопада 1905 р. реформи друку, яка передбачала, що кожен 

громадянин має право вільно започатковувати та видавати приватні часописи, а 

також скасовувала попередню цензуру, і сприяло вивільненню творчої енергії 

українського народу. Наступний вибух спортивної періодики спостерігається в 

третьому періоді спортивної періодики (1922–1939) — золотому періоді української 

спортивної преси, який настає з проявами демократизації суспільства – 

коренізацією, українізацією, що робить можливою появу національної 

україномовної спортивної преси; у цей час виходять 63 спеціалізовані часописи. Але 

найбільшого розквіту спортивна преса досягає лише в умовах повної демократизації 

суспільства після здобуття Українською державою незалежності. У 1991–1998 рр. 

відбувається зародження й формування спортивної періодики незалежної України, 

коли в інформаційному просторі з’являється 66 видань. Особливе піднесення на 
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медіа-ринку спортивної преси спостерігається в 1999–2013 рр. — у час плюралізму 

суспільного життя та свободи інформації, коли в Українській державі вже остаточно 

сформувалось суспільство, орієнтоване на демократію. У цей час виникає 152 

спортивні видання, що свідчить про те, що розквіт спортивної журналістики 

можливий лише в умовах громадянського суспільства. 

3. Надзвичайно істотним у розвитку спортивної журналістики став не лише 

політичний, соціокультурний, але й людський фактор. Особливо яскраво це 

спостерігалося в першому періоді спортивної періодики, коли і в Галичині, і в 

Східній Україні формувався тип т. зв. ідейного видавця, який не отримував жодних 

прибутків. Головним для таких видавців, журналістів була пропаганда спорту як 

фактору зміцнення здоров’я, чинника економічного розвитку регіонів. Такими 

ідейними видавцями, редакторами у 1900–1910-х рр. виступили К. Гемерлінг, 

З. Кльоснік, І. Боберський (у Львові), А. Анатра (в Одесі) та ін. Зовсім інакше 

людський фактор виявився в Галичині в 1920–1930-х рр. в умовах соціального та 

політичного гніту. У цих умовах сформувалася творча інтелектуальна еліта 

українського народу, зокрема: Е. Жарський, брати П. і Т. Франки, С. Гайдучок, 

Р. Дашкевич, Т. Білостоцький, Б. Сітницький, які переслідували інші інтенції — 

через спортивні часописи та спортивні рубрики сприяти розвитку національної 

свідомості народу, об’єднанню через спорт усіх українців, вихованню патріотизму, 

позиціонуванню іміджу Галичини, досягнень українських спортсменів, 

репрезентації через спорт патріотично-світоглядних ідей, виховання витривалості, 

мужності для боротьби проти гнобителів. 

4. Характеризуючи еволюцію спортивної журналістики, слід відзначити: 

Сучасні спортивні медіа відзначаються позитивними змінами: тематичною 

розгалуженістю, симбіозом друкованого часопису та інтернет-ЗМІ, великою увагою 

до розвитку регіонального спорту, широким висвітленням закордонного спорту, 

спорту екзотичних країн, поширенням транснаціональних видань, а, отже, 

європейських тенденцій у національній спортивній пресі, широкою репрезентацією 

на шпальтах преси «читача»: а) як співавтора колективних інтерв’ю; б) як героя 
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публікацій про фан-рухи команд, про важливу роль уболівальника в перемозі 

команд. 

Разом з тим спостерігаються певні негативні явища. Часописи обмежується 

групою інформаційних жанрів та аналітичними звітами, оглядами, статтями й 

останнім часом авторськими колонками; повністю зредукована як явище спортивна 

публіцистика. На маргінесі сьогодні залишається висвітлення проблем дитячого, 

шкільного та студентського спорту, зовсім не приділяється увага висвітленню 

виробничого спорту, не акцентується на самобутніх, національних видах спорту; 

спостерігається нівеляція спорту як соціокультурного явища, зокрема як державної 

ідеологеми, як духовного і фізичного здоров’я, як виховання, спорт переважно 

репрезентується як бізнес, шоу-бізнес, розвага, видовище, кримінал, фактор 

псування здоров’я (травматизму та смерті), позиціонується як опіум (релігія) для 

населення. 

Через зазначені вище вади спортивна преса втрачає свою дієвість, ефективність; 

через відсутність продуктивної зворотної комунікації, відсутність огляду листів 

читачів втрачаються важелі впливу на реципієнта. Тому дуже важливо враховувати 

традиції української спортивної преси радянської та дорадянської епох, брати на 

озброєння арсенал стилістичних прийомів, зображально-виражальних засобів 

публіцистики видатних творців спортивної преси різних епох, а також продуктивні 

методи боротьби за читача, якими широко користувалися редакції дорадянських та 

радянських спортивних медіа, залучити до співпраці видатних спортсменів та 

тренерів, теоретиків спорту та фізвиховання, викладачів фізкультури, лікарів, 

громадських діячів, письменників, репрезентувати в часописах матеріали як у 

загально-журналістських так і літературних жанрах, широко подавати різні жанри 

зображальної журналістики, висвітлювати взаємозв’язки спорту з різними сферами 

життя людини (зокрема з українською культурою, музикою, літературою), 

прославляти український спорт, його історію. Сьогодні актуальним завданням є 

боротьба газет з такими проблемами суспільства, як-то: пияцтво, паління, 

наркоманія; виховання читача через спорт (виховання мужності, стійкості як рис 
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характеру, прищеплення культури, виховання патріотизму, любові до вітчизняного 

спорту, країни), що приведе до розвитку національної свідомості. Для спортивних 

часописів важливо бути активним пропагандистом, агітатором та організатором мас, 

зокрема організовувати міські турніри на призи газет, започатковувати проекти 

«Підтримка і розвиток певного виду спорту», закликати приватних осіб інвестувати 

в будівництво футбольних полів для дитячих та юнацьких команд певної області. 

5. Наша робота дозволяє окреслити найбільш продуктивні шляхи розвитку 

спортивної преси: 1) орієнтація на видатні явища української спортивної 

журналістики дорадянської й радянської доби та на кращі взірці світової спортивної 

періодики; 2) збагачення жанрової палітри часописів; відродження в ЗМІ спортивної 

публіцистики, розширення проблемно-тематичного діапазону; 3) створення на 

медіаринку України видань не лише за тематичним, але й за аудиторним принципом 

(за гендерними та віковими ознаками, зокрема видань для жінок, молоді, студентів, 

дітей, для фахівців, зокрема тренерів, уведення до видань різноманітних рубрик, 

підрубрик за інтересами реципієнтів; 4) застосування аксіологічного підходу, 

акцентуація при висвітленні спорту на його цінностях; 5) виникнення спортивної 

піарналістики з різних тематичних сегментів; 6) регіоналізація, локалізація 

спеціалізованої спортивної періодики, поширення регіональної та районної 

спортивної «преси в пресі». Більш широко шляхи оптимізації спортивної преси 

подані в додатках. 

6. Проведений аналіз спортивної преси дозволив визначити найбільш 

перспективні шляхи її подальшого вивчення: 1) персоналізований аспект 

дослідження, який полягає в детальному аналізі творчості одного чи кількох 

видатних спортивних журналістів з наголосом на вивченні їх творчої майстерні; 

2) соціокультурний аспект, який полягає у виявленні модусів спорту, що 

висвітлюються спортивною пресою, та шляхів корекції образів спорту в ЗМІ, що 

вплине на ефективність та дієвість спортивних публікацій; 3) діахронічний аспект, 

що полягає в більш детальному вивченні виокремлених нами періодів розвитку 

спортивної преси (зокрема періоду 1950–1990-х рр. та його впливу на сучасність) 
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або в дослідженні регіонального дискурсу спортивної преси; 4) жанровий аспект, 

присвячений глибинному вивченню спортивної публіцистики на шпальтах 

спортивних ЗМІ, її специфіки, провідних авторів та жанрів, стилістиці текстів, 

авторській прагматиці; 5) практичний аспект дослідження, що має виявлятися в 

аналізі цілей, принципів і практики роботи спортивного журналіста, методики 

написання спортивних матеріалів, відмінностей роботи журналіста в різних видах 

спорту, методів роботи з аудиторією, шляхів поліпшення спортивних матеріалів, 

аналізі та розробці засобів привернення уваги реципієнта, у збільшенні 

читабельності спортивних текстів, їх впливовості; 6) компаративний аспект, що 

може мати два вектори: а) вивчення спортивної преси крізь призму розвитку 

спортивної аудіовізуальної (радіо- та тележурналістики) та мультимедійної 

журналістики та б) порівняльний аналіз еволюції та сучасних тенденцій розвитку 

української спортивної періодики та спортивної преси провідних країн світу. 

Таким чином, здійснене дослідження не лише заповнює прогалину в історії 

національної журналістики, але й створює прецедент для появи в українському 

журналістикознавстві праць про еволюцію окремого сегмента галузевої періодики 

протягом кількох століть, відкриває для науки нові часописи та безпідставно 

забутих чи вилучених радянською історієграфією авторів-публіцистів, репрезентує 

еволюцію спортивної преси країни за весь час її існування, яскраво засвідчує роль 

спортивної періодики в різні епохи, її важливість для сучасності, репрезентує її 

функції, що полягають не лише в інформуванні, але й набагато більш вагомі значущі 

функції, що має змусити дослідників по іншому поглянути на спортивну пресу та 

предмет її відображення — спорт, що здатний концептуалізуватися в різні образи, а, 

отже, по-різному впливати на реципієнта. 
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