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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наразі українська культура перебуває у важкому 

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

традицій. Така ситуація (недостатнє фінансування культурної сфери, зміна 

культурно-ціннісних орієнтирів, нестабільна економічна та політична ситуація 

тощо) не дає можливості українській культурі розвиватися динамічними 

темпами, створити своєрідний запас міцності та потужний фінансовий простір 

для свого розвитку. Існуючі проблеми загрожують втратою цілісності 

української культури на нинішньому етапі її розвитку. 

Зі здобуттям незалежності України питання загального розвитку 

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

своє відображення, — медіагалузь. Саме в цей період виникла гостра потреба у 

якісно нових періодичних виданнях, які б різнобічно висвітлювали та сприяли 

розвитку української культури. 

Вітчизняна культура — це важливий елемент розвитку нації. Адже від 

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

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

Сучасні періодичні видання втілюють великий спектр результатів 

видавничої діяльності, надаючи можливість читачеві зробити власний вибір, 

керуючись безпосередньо своїми смаками й уподобаннями, та збагатити рівень 

індивідуальної культури. 

Нині у нас відсутній детальний аналіз тематичної структури 

культурологічних видань. Культурологічний сегмент медіаринку є досить 

специфічним, тому можна зробити висновки, що це явище потребує як 

теоретичної, так і практичної розвідки. 

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

суспільства, актуальним є аналіз газетних публікацій зі сфери культури. Адже 

саме аналіз рубрик культури окремих впливових періодичних видань 

допоможе виявити зацікавлення аудиторії у цій сфері, визначити наявні 

проблеми та тенденції розвитку культури в Україні та світі.  

Для порівняння різних зрізів культурологічної проблематики було 

залучено якісну пресу кількох країн: США («The New York Times»), Великої 

Британії («The Guardian»), Німеччини («The Local») та України («Дзеркало 

тиждня», «День»). Ці видання були обрані як такі, що репрезентують якісну 

пресу своїх держав. 

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

Дисертація здійснена в межах наукових тем Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дослідження у 

галузі українського журналістикознавства: методологія, термінологія і 

стандарти» (НДР № 06 БФ 045-01) та продовжена в межах науково-дослідної 
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теми «Український медійний контент у соціальному вимірі» (НДР № 11 БФ 

045-01).  

Мета дослідження полягає у систематизації репрезентації культурно-

мистецької проблематики в провідних якісних виданнях України і світу та 

виявленні факторів, що впливають на створення відповідного контенту в цих 

виданнях. 

Поставлена мета зумовила необхідність виконання наступних завдань:  

- виділити основні дефініції «культури»; 

- визначити вплив ЗМІ на явища культури;  

- визначити загальні тенденції висвітлення культурологічної 

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

(Велика Британія), «The Local» (Німеччина), «День», «Дзеркало тижня»; 

- здійснити порівняльний аналіз культурно-мистецького контенту, 

тенденцій його репрезентації в українських та зарубіжних виданнях; 

- виявити тенденції розвитку сучасної української культури шляхом 

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

тижня»; 

- визначити шляхи поліпшення висвітлення культурно-мистецької 

проблематики на шпальтах якісної української преси та інших видань. 

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

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

«Дзеркало тижня».  

Предметом дослідження є культурно-мистецька проблематика: її 

особливості, потенціал розкриття, виявлення проблем і тенденцій висвітлення. 

Хронологічні межі дослідження визначаються періодом з 2011 по 2015 

рік. 

Методи дослідження. Для здійснення глибокого та багатогранного 

дослідження використано наступні наукові методи: описовий метод, контент-

аналіз, фактологічний аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод порівняння. 

Описовий метод надав можливість окреслити наявний культурологічний 

контент ЗМІ та осягнути значний пласт здобутої нами інформації. Завдяки 

зазначеному методу ми змогли чітко зафіксувати усі особливості, притаманні 

не лише науковим розвідкам тих дослідників, які висвітлювали дотичні до 

нашої теми моменти, а й різнобічно продемонструвати специфіку вітчизняних 

засобів масової інформації та їх вплив на культуру в цілому у різних її проявах. 

Метод контент-аналізу дозволив найбільш адекватно відобразити 

специфічні риси предмету дослідження. У ході залучення цього методу було 

виявлено, який саме контент культурологічного характеру зустрічається на 

сторінках вибраних нами видань, зроблена його систематизація, окреслено 

найбільш притаманні риси висвітлення з цієї тематики. 
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Завдяки методу фактологічного аналізу було виявлено особливості 

розділів про галузь культури в українських та зарубіжних друкованих засобах 

масової інформації. 

До того ж під час використання складників методу фактологічного 

аналізу, нами було задіяно один з його різновидів: періодизацію. Вдаючись до 

прерогатив цього виду аналізу даних ми з’ясували і те, яка ж ситуація склалася 

у сфері наукового пізнання зазначеної теми, які наукові доробки є більш 

різнобічними та ґрунтовними, наскільки повно вони відображають особливості 

притаманні сучасним засобам масової інформації, які висвітлюють проблеми 

культури. 

Метод синтезу досить тісно пов’язаний із попереднім, він став у нагоді 

при систематизації отриманих шляхом аналізу даних. Метод синтезу дав 

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

були піддані розлогому поділу і розгляду. З огляду на це, нами було 

узагальнено значний масив інформації та виокремлено провідні механізми 

функціонування культурологічної проблематики. 

Унаслідок активної фіксації значної кількості різноманітних даних метод 

індукції надав безпосередню можливість зробити із конкретних теоретичних 

відомостей чималий спектр власних умовиводів та узагальнень. 

За допомогою методу дедукції ми змогли окреслити специфіку 

висвітлення проблем культури як сучасними українськими, так і зарубіжними 

виданнями, й на основі отриманих результатів зробити висновки, що 

стосуються практичної частини. Тобто надати певні зауваження, які б 

допомогли покращити висвітлення культурологічного контенту. 

Метод порівняння дозволив нам зіставити висвітлення культурно-

мистецьких питань українськими та зарубіжними виданнями, виокремити 

спільне та відмінне між ними, виділити характерні риси висвітлення проблем 

культури, які притаманні кожному з видань, а також зробити висновки 

стосовно того, чого не вистачає українським виданням з цього питання, й 

запропонувати запозичення деяких продуктивних методів, які 

використовуються західними виданнями. 

Джерельна база. Тематика роботи визначила вибір таких джерел, як: 

наукові праці та дослідження відомих українських і закордонних вчених з 

різних галузей науки: соціальних комунікацій, соціології, лінґвістики, 

культурології, комунікативної філософії, політології, психології, 

літературознавства; результати соціологічних досліджень; широкий спектр 

української та зарубіжної літератури, де підсумовувалося вивчення 

культурологічних видань та культури загалом; розділи про культуру як 

вітчизняних, так і зарубіжних ЗМІ. Серед них праці Е. Саїда, Е. Томпсона, М. 

Шкандрія. Для прочитання культурологічних текстів українських та 

закордонних мас-медій використовували термінологію Р. Барта, У. Еко, Р. 

Якобсона.  
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У Росії та Україні цією проблематикою займалися такі вчені, як: 

Н. Безменова, В. Волошинов, Е. Макарян, В. Межуєв, П. Сорокін, В. Сіматова, 

А. Коваленко, В. Міхалкович, Н. Хомський, К. Разлогов, В. Перевало, 

А. Сагратян, А. Матвійчук, Д. Ліхачев, В. Сапак, Ю. Воронцов, Б. Балаш, 

М. Бахтін, В. Біблер, Н. Кірілова, А. Фролов, В. Звегинцев, Б. Параханський, 

Г. Почепцов, Н. Зражевська,  С. Разворотнева, М. Риклін, Ю. Рождественський, 

В. Ученова, О. Павлова, В. Бондаренко, Г. Вартанов, Є. Гершуні, Ю. Чекан, 

М. Кравчинский, І. Орлова, О. Різник, Ю. Саульський, К. Стеценко, Г. Онкович 

та інші. Але ніхто ще не досліджував культурологічний контент медіа України 

як окремий сегмент ринку серед сучасного простору засобів масової 

інформації. 

Значний внесок у вивчення дотичних проблем зробили такі закордонні 

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

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

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

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

Наукова новизна одержаних результатів визначається об’єктом і 

предметом дослідження й полягає в тому, що в роботі вперше: 

- узагальнено наукові надбання закордонних та українських дослідників 

щодо впливу ЗМІ на сучасну культуру;  

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

- запропоновано узагальнену дефініцію поняття «культура» з погляду 

соціальних комунікацій;  

- виявлено нерелевантні сторони висвітлення питання культури на 

сторінках провідних українських якісних газет;  

- здійснено порівняльний аналіз культурно-мистецького контенту, 

тенденцій його представлення в українських та зарубіжних ЗМІ. 

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

впливі на засоби масової інформації та методи висвітлення подачі матеріалу 

про культуру на сторінках вітчизняних газет, шляхом зіставлення їх із 

зарубіжними виданнями. 

Набули подальшого розвитку: теоретичний аналіз та практичне 

дослідження впливу ЗМІ на явища культури; наукове осмислення висвітлення 

культурно-мистецьких питань на сторінках вітчизняних ЗМІ. 

Практичне значення одержаних результатів. Зібрана, узагальнена й 

систематизована в ході дослідження інформація дозволяє розширити та 

уточнити наукові уявлення про становлення, функціонування і розвиток 

культурологічних видань як одного із засобів масової інформації. Пропонована 

робота певною мірою заповнює прогалину в осмисленні культурно-

просвітницької функції видань про культуру. Висновки та рекомендації, 

зроблені в роботі, можуть бути використані для організації більш досконалого 

висвітлення культурологічної тематики в просвітницьких журналах, а також в 
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практичній діяльності журналістів, які займаються культурно-просвітницькою 

тематикою. Відомості, що містяться в дисертації, можуть бути використані при 

проведенні семінарів і практичних занять в університетах, що займаються 

підготовкою та перепідготовкою журналістів, стати базою для спецкурсів, 

курсових та дипломних робіт студентів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна роботу, автореферат та шість 

фахових публікацій, у яких оприлюднені основні положення дослідження,  

здобувач виконав самостійно. Одна стаття виконана у співавторстві. 

Апробація отриманих результатів. Результати дослідження 

обговорювалися на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

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

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

методичній конференції «Практична медіаграмотність». (Київ, 31 жовтня–1 

листопада 2013 р.) та на Вcеросійській науково-практичній конференції 

«Прошлое – настоящее – будущее Санкт-Петербургского государственного 

университета кино и телевидения» (Санкт-Петербург, 29–30 жовтня 2013 р.).  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 156 сторінка. Список використаних джерел містить 207 

найменування, 50 з яких — іноземні джерела. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
 

У вступі викладено актуальність теми дисертаційної роботи, її зв’язок з 

науковими програмами, планами і темами Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, мету і завдання наукової 

праці, його об’єкт і предмет, методи дослідження, наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. 

Перший розділ «Методологічні основи вивчення культурно-

мистецької проблематики» дає можливість зрозуміти головні концептуальні 

підходи до розуміння поняття «культура», а також розкриває вплив засобів 

масової інформації на сучасну культуру. 

У підрозділі 1.1. «Сучасні наукові підходи до визначення поняття 

культура» здійснюється аналіз визначення дефініції «культура» українськими 

та зарубіжними вченими. Нині існують вже десятки тисяч тлумачень цього 

поняття. Найпоширенішою помилкою є те, що часто культуру тлумачать лише 

як мистецтво та літературу, але це не правильно, оскільки вона містить в собі 

значно ширший спектр явищ. Найбільш використовуваним серед багатьох 

термінів є технологічні, діяльнісні та ціннісні. Розглядають культуру і як 

особливу функцію колективної життєдіяльності людини, що відіграє неабияку 

роль у розвитку та вихованні людини. Був період, коли культуру вважали 

одним з видів ідеології, котра розповсюджує духовні та моральні цінності. 
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Також стверджувалося, що культура не може існувати поза межами людини, 

вона зароджується в ній ще з самого початку і підтримується людиною в ході 

того, як вона прагне вдосконалити себе та знайти сенс життя. Кожен індивід та 

соціальна група володіє культурою (жодна організована група не може 

існувати без неї), вони можуть її тільки розвивати, оскільки зародки культури 

з’являються із появою самої людини, інакше б вона була просто біологічним 

організмом, який не може думати, відчувати, творити та робити усі ті творчі 

функції, що може людина. 

У підрозділі 1.2. «Масова культура та мас-медіа» розкривається вплив 

медіа на культуру. Важливими завданнями цього підрозділу був розгляд 

питання про роль масової культури у суспільстві, опрацювання численних 

наукових розробок, які різняться між собою, а також визначення поняття 

«масової культури» та дослідження її впливу на духовний розвиток людини. В 

наш час епохи новітніх технологій, все набуває нових значень, це стосується і 

культури. Нині дуже часто поняття сучасної культури вже не сприймають як 

«високу культуру», а вважають її таким собі сурогатом. Це є наслідком зв’язку 

культури зі ЗМІ, що в свою чергу призводить до виникнення нових понять, 

таких як: «медіакультура» та «глобальна культура». Відбуваються деформації 

або ж трансформація культури в залежності від того, негативно чи позитивно 

сприймають ці зміни, які виявляються, наприклад, у виникненні нових жанрів 

мистецтва.  

«Елітарна» та «масова культура» — два поняття, які під впливом ЗМІ 

також почали втрачати своє попереднє значення. Тут відбувається симбіоз цих 

двох понять, що стирає між ними будь-які грані. Тепер важко розпізнати, що 

призначене для еліти, а що для мас. Адже те, що раніше було призначене лише 

для елітарної культури, нині запозичується і масовою культурою. Тепер 

з’являється все більше митців, які у своїй творчості поєднують ці два види 

культури, аби бути зрозумілим та популярним серед більшості.  

Таким чином, вплив ЗМІ на культуру очевидний, він дозволив створення 

нових жанрів у культурній сфері й дав можливість більшості людства отримати 

змогу культурного збагачення, яке вони не мали до цього часу, хоча суперечки 

щодо якості цього збагачення ведуться й досі. 

У підрозділі 1.3. «Медіакультура» розглядається визначення поняття 

«медіакультури» українськими та зарубіжними вченими, яке виникає внаслідок 

взаємозв’язку культури та мас-медіа. Тут не існує єдиних визначень. Загалом 

медіакультура — це діяльність засобів масової інформації, які висвітлюють 

соціокультурне середовище, те, яким чином передається інформація, культура 

її сприйняття, а також система розвитку особистості, вміння аналізувати, 

оцінювати медіатекст, опановувати медіатворчість.  

У другому розділі «Культурно мистецький контент світової преси (на 

прикладі газет «The New YorkTimes» (США), «The Guardian» (Велика 

Британія), «The local» (Німеччина)» проаналізовано видання таких країн, як: 
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США, Великобританія та Німеччина, зроблено висновки щодо висвітлення 

питання культури у цих державах. 

Газети «The Guardian» та «The New York Times» дуже схожі між собою 

як за інформаційним наповненням, так і за зовнішнім виглядом. Газета «The 

Local», що виходить у Німеччині, має зовсім інший формат, тому дуже 

відрізняється від попередніх двох. Рівень подачі матеріалів німецького видання 

є нижчим від аналогічних британського та американського видань. Перші дві 

газети, пишучи про культурне життя, вміщують по декілька підрозділів, на які 

розбивають зазначену тематику. Так зручніше знайти інформацію, яка цікавить 

читача. «The Local» не розмежовує це питання, і публікації тут значно коротші. 

Тут майже не зустрічаються великі аналітичні матеріали. Найчастіше це 

невеликі замітки, які повідомляють про ту чи іншу новину. 

Натомість на шпальтах «The Guardian» та «The New York Times» можна 

прочитати великі та інформаційно змістовні матеріали на будь-яку тематику. 

Переглянувши сторінки цих видань, можна відчути, як змінюються культурно-

ціннісні орієнтири сучасних людей. Про це говорять і статті на тему відеоігор 

та технічних засобів. Наприклад, в українських виданнях такого ж напрямку ми 

не зустрінемо матеріалів на цю тематику.  

Видання «The Local» має досить незначну кількість розділів, і тому до 

розділу культури дуже часто потрапляють не зовсім релевантні матеріали. 

Часто це матеріали більше економічного, ніж культурного характеру, як от 

матеріали про підприємництво та культуру ведення бізнесу. Сюди ж німецьке 

видання відносить і матеріали про культуру вживання їжі та напоїв. Втім, якщо 

такі матеріали є хоча б частково дотичними до культури, то матеріали про 

екологічні проблеми та харчову промисловість однозначно варто було б 

розмістити в інших розділах, а якщо таких не передбачено, то створити їх або 

ж зовсім не висвітлювати подібного роду новини та події. «The Local» приділяє 

достатню увагу такому напряму, як класична література, по-новому 

інтерпретуючи відомі широкому загалу твори та надаючи всебічну інформацію 

про їх авторів. 

Очевидну схожість мають всі три проаналізовані видання у висвітленні 

культурно-релігійних та культурно-расових проблем. У «The New York Times» 

— це висвітлення проблем сексизму та расової нетерпимості, у «The Guardian» 

— це проблема нелегальних мігрантів та ставлення до них, а також ставлення 

до мусульманства, як до релігії, в тому числі допустимості чи недопустимості 

тієї чи іншої сексуальної орієнтації для представників цього віросповідання, у 

«The Local» — це проблема біженців, яка є такою актуальною в Європі, та їх 

захисту й підтримки шляхом організації флеш-мобів та вуличних культурно-

пізнавальних заходів, задля боротьби з ксенофобією. 

Беззаперечним позитивом американського та британського видань, на 

відміну від «The Local» чи будь-якого українського видання, яке частково чи 

повністю присвячене проблемам культури, є наявність блогів. Це — своєрідні 
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дискусійні майданчики, прості для використання, які дозволяють публіці 

висловитися у зручний та деперсоналізований спосіб, що має значний 

соціальний ефект. Завдяки такому методу отримання відгуку від аудиторії 

відбувається двостороння комунікація «видання – читач – видання», на відміну 

від односторонньої «видання – читач». Використання блогів дає змогу 

зрозуміти ставлення широкої аудиторії до тих чи інших новин або подій, 

відчути настрої у суспільстві та, зрештою, постійно покращувати якість 

контенту видання, керуючись думкою громадськості. 

Третій розділ «Аналіз розділу «Культура» українських видань 

«Дзеркало тижня» та «День»» розкриває основні проблеми зі сфери культури 

на сторінках провідних вітчизняних видань. 

Газети «День» та «Дзеркало тижня» мають україноцентричне 

спрямування. Майже весь матеріал стосується суто вітчизняної культури. Дуже 

багато уваги вони приділяють українським діячам культури, які увійшли в 

історію. Таким чином, на сторінках газет можна побачити чимало публікацій, 

присвячених видатним письменникам, художникам та ін. 

Багато уваги «День» приділяє проблемам українського театру, зокрема 

діяльності провінційних театральних труп. Проаналізувавши подібні матеріали, 

можна зробити висновок, що це вдалий спосіб привернення уваги 

громадськості до проблем, у сфері культури. Подібні питання порушуються 

також журналістами газети «Дзеркало тижня», де звертається увага на 

матеріальне забезпечення українських театрів. 

Культурологічна проблематика у зазначених виданнях представлена 

досить різнобічно. Це і досягнення українського мистецтва, проведення 

виставок і концертів, і успішність театральних постановок; але також і 

негативні реакції на сьогоденну стагнацію: «…Україна сьогодні — це 

культурна Руїна». Часто також трапляються матеріали, які розповідають про 

занепад книгодрукування. 

Важливою проблемою у розділі «Культура» на сторінках видань постала 

проблема низького рівня культури та духовності сучасного суспільства. Так, на 

шпальтах газет розкривається тема культурно-ціннісних пріоритетів громадян 

нашої країни. Здебільшого авторів цікавить культурна орієнтація верхівок 

влади. Друкуються також критичні статті щодо неправильної політики 

керування та методики розвитку української культури. Зацікавленість рівнем 

інтелектуальності владних персон проглядалася на сторінках газет і раніше, але 

справжній ажіотаж спричинив «Євромайдан». Журналісти у своїх матеріалах 

показують вплив революції на сучасне мистецтво, акцентуючи увагу на тому 

новому, що з’явилося у сфері культури після ситуації на Майдані та подальших 

трагічних подій на Сході України. У цей період популярними стають статті, які 

розповідають про мистецтво (виставки, фестивалі, кіно тощо), створенню якого 

сприяла революція. 
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Із загостренням ситуації в Україні, а саме, з розгортанням бойових дій на 

Сході України, питання культури стали активніше переплітатися з політикою. 

В газеті «День» публікуються матеріали про ставлення українських діячів 

культури до цих подій, а також про те, як вони впливають на подальшу 

творчість митців. Деякі матеріали повністю присвячені російсько-українським 

відносинам у сфері культури.  

Стосовно теми кінематографії на шпальтах газети «День», то тут можна 

прослідкувати тенденцію, коли новини стають більш оптимістичними і зміни 

на краще починають відбуватися. У «Дзеркалі тижня» також багато уваги 

приділяється матеріалам про український кінематограф. Навіть коли мова 

йдеться про зарубіжних кінематографістів, журналіст постійно намагається 

зіставити їх із вітчизняними. 

Досить часто у виданнях торкаються проблеми «неформату»: неформату 

української пісні, художніх витворів мистецтва, поезії тощо. Це питання є 

наболілим для багатьох творців у музичній сфері, які створили чимало 

шедеврів. Із плином часу, змінюються й людські вподобання, і не кожен 

митець може «підлаштуватися» під новий ритм, враховуючи масові настрої 

людей. Ось так виникає «культурний» конфлікт, який, можливо, наполовину є 

конфліктом поколінь. Лунають звинувачення сучасної масової культури у 

спотворенні духовно-ціннісних орієнтирів, яке призводить до того, що 

справжнє мистецтво здобуває клеймо «неформат». Або навпаки вважає, що 

будь-яке творіння, що подобається масам, має право на існування. Таким 

чином, ця проблематика постійно фігурує на сторінках видання і має в собі 

невичерпний запас матеріалу для дискусій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Поняття «культура» містить в собі різні дефініції, в залежності від 

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

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

бачимо найрізноманітніші інтерпретації цього поняття. Його називають 

багатогранним феноменом, кожна з дисциплін пропонує своє тлумачення 

цьому терміну, виходячи з того, які завдання вона перед собою ставить. 

Проаналізувавши всі ці завдання, культурно-ціннісні пріоритети, які мають 

тенденцію змінюватися через певний період часу, та спираючись на технічні 

можливості, що розвиваються з кожним роком, а також те, до яких наслідків 

вони призводять (виникнення нових видів та форм мистецтва) можна 

стверджувати, що найбільш доречним визначенням поняття «культура» буде 

наступне: культура — це не просто річ чи абстрактне поняття, це інформація, 

що може функціонувати, тобто не бути просто законсервованою і 

використовуватися тільки в одному значенні, і яка являє собою механізм 

пізнання, що можна змінювати.  
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2. У результаті впливу ЗМІ на культуру з’явилися нові види культури та 

жанри у мистецтві. Відбувається тісний зв’язок між культурою та ЗМІ, що 

призводить до виникнення нових понять, таких, як: «медіакультура», 

«глобальна культура» тощо, а також до перетворення колись розрахованої 

лише на обраних, елітарної культури у масову, тим самим стираючи будь-які 

кордони між ними. Тепер масова культура стає провідною, її розповсюдження 

відбувається найрізноманітнішими численними способами за допомогою мас-

медіа. Важко однозначно сказати, позитивний чи негативний вплив ЗМІ має на 

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

мистецтва, та з іншого боку ряд дослідників не вважає їх повноцінними і не 

відносить у категорію культури, залишаючись прихильником відмерлої 

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

одні припиняють бути такими, інші ж навпаки, ними стають залежно від того, 

якими новими функціями та критеріями їх нагородить новий час та епоха. 

3. Серед великої кількості різноманітних розділів, що містять в собі 

проаналізовані зарубіжні та вітчизняні видання (економіка, політика, 

суспільство, технології, наука, подорожі, світ, бізнес, здоров’я, спорт тощо), 

культура займає близько 5% усього матеріалу. 

Газети «The New York Times» та «The Guardian» дуже схожі за своїм 

зовнішнім виглядом та стратегією наповнення контенту. Розділ «Культура» 

цих двох видань досить широкий і містить в собі декілька підрозділів, що 

полегшує пошуки читача при виборі матеріалу, а також надає більший вибір 

вузькопрофільних тем з культури. У газеті «The Local» розділ «культура» не 

має підрозділів, чим і нагадує структуру українських видань «День» та 

«Дзеркало тижня». 

Щодо контенту українських та закордонних видань, то тут 

прослідковуються досить явні відмінності. Перш за все — це обсяг. Нашим 

виданням притаманна вузькопрофільність. Втім інколи складається враження, 

що ряд авторів статей вузкопрофільність плутають із нерелевантністю. У 

деяких статтях «The Local» замість свіжої інтерпретації твору, яку б очікував 

читач, побачивши назву статті, автор занурює його у проблеми філологічного 

характеру, але такий контент краще розміщувати у спеціалізованих виданнях 

для перекладачів, а не у новинах культури. Інформація, що безпосередньо не 

стосується культурного наповнення новини, не має подаватися у розділі 

«Культура», адже вона втомлює читача та не стосується ключового сенсу 

написання таких статей. 

В українських газетах «День» та «Дзеркало тижня» в розділі «Культура» 

майже половина матеріалів стосується висвітлення питань у негативному 

ключі (проблеми зі сфери театру, кіно тощо). А от констатації щодо вирішення 

цих проблем на шпальтах з’являються рідко. Таким чином, співвідношення 

матеріалів постановка проблеми – вирішення проблеми 90% : 10%. 
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У газетах «The New York Times», «The Guardian» та «The Local» навпаки 

прослідковується оптимістична тенденція. Матеріалів, присвячених проблемам 

в культурі (недостатнє фінансування, нестача приміщень тощо), майже немає, 

натомість тут описують те чи інше мистецтво у різних його проявах. 

4. Спільною рисою всіх західних видань є те, що вони, в основному, 

більше матеріалів присвячують тим подіям, які відбуваються на території тієї 

країни або міста, де виходить певна газета. Особливо це стосується видання 

«The Local». Близько 98% контенту описує культурне життя Берліна. Більш 

того, тут присутня одна особливість, яку не можна побачити в інших газетах. 

Це такий собі «гід» по місту, де кожного разу розповідають про нові місця, які 

кожен має відвідати, або ж складають цілі екскурсійні маршрути. 

Багато уваги приділяється темі відеоігор, адже американські та 

британські ЗМІ вже давно віднесли цю тематику до категорії «Культури». Вона 

сприймається тут не тільки як спосіб розваги, але і як вплив на розвиток 

людини з погляду психології. Технологічні засоби тут, на відміну від 

українських ЗМІ, також є постійною темою розділів про культуру.  

Такі ж розробки використовуються і для кращої подачі інформації 

читачеві. Американська «The New York Times» та британська «The Guardian» 

активно користуються найновітнішими технічними прийомами у 

програмуванні сайтів. Провідний веб-девелопмент зробив сторінки цих медіа 

більш схожими на інтерактивні портали, які виконують функцію комунікації з 

читачем, розважають його, подаючи інформацію у найлегшому для сприйняття 

вигляді. Більше того, читача роблять і читачем, і глядачем одночасно. На 

відміну від газет «День» та «Дзеркало тижня», в яких стаття може 

супроводжуватися у кращому випадку фото (відео буває, але лише в окремому 

розділі), анонсом вистави, критичним відгуком або новиною про реліз 

музикального альбому, в американському та британському виданнях матиме в 

собі демо-відеозапис уривку цієї п’єси, відеоінтерв’ю з критиками чи акторами 

або треки з нового альбому, що доступні для прослуховування. У той час як 

читач газети «День» на окрему сторінку з відео не заходить, бо він по суті не 

планував переглядати відеозаписи, читача «The New York Times» так чи інакше 

мотивують переглянути відео чи прослухати аудіозапис, який безпосередньо 

стосується новини, бо нічого шукати по інших розділах не потрібно, все 

доречно підібрано та пов’язано і має безпосереднє відношення до новини, 

статті чи критичного огляду, яким цікавиться читач. Така «релевантність» 

аудіо- та візуальної інформації, що подається, а також технічна досконалість 

провідних західних електронних видань збільшує час перебування читача на 

сайті, інформує більш об’ємно, робить лояльним до видання, проте, в той же 

час, частково перебирає на себе функції тих культурних жанрів, які щедро 

демонструє читачеві (чи то вже глядачеві). Читач, який вже прослухав нові 

треки чи переглянув виставу або інтерв’ю з акторами, часто на цьому і 

завершить своє сприйняття того чи іншого культурного контенту, адже стисле 



 

 

12 

інформування хоч і не надто детальне, буде достатнім з огляду на брак часу та 

необхідність купувати квитки, для того, щоб потрапити на ту чи іншу 

культурну подію. 

5. Висвітлення питань культури провідними виданнями України 

дозволив нам визначити стан речей у цій галузі. Таким чином, 

проаналізувавши газети «День» та «Дзеркало тижня», визначаємо, що одними з 

основних тем у культурній сфері є: 

- культура через призму військового протистояння на Сході та подій на 

Майдані. Це зумовлено подіями, що відбуваються протягом 2014–2015 років та 

висвітлюються щоденно у ЗМІ. Іноді ці події лише побічно стосуються 

культурних питань та проблем. За 2014 рік майже кожен номер подавав новину 

про ці події; 

- низький рівень культури та духовності суспільства. Ця проблема у 

різних контекстах показує стан сучасного суспільства, однак і шляхів її 

вирішення на сторінках обох видань нами також не знайдено; 

- низький рівень державного фінансування вітчизняної культури. Ця 

проблема проходить «червоною ниткою» через увесь досліджуваний період — 

2011–2015 роки. Питання нестачі грошей дуже гостро стоїть на сторінках цих 

видань. Матеріали на таку тематику присутні у різних жанрах: інтерв’ю, 

замітка та ін. Щодо розв’язання цієї проблеми експерти пропонують різні 

варіанти виходу, але матеріалів, які б засвідчували їх вирішення, немає; 

- занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва. Ця 

проблема, як і попередня, постійно виникає на шпальтах газет, однак 

ґрунтовних матеріалів щодо її вирішення ми не знайдено на сторінках обох 

видань, хоча саме з цієї проблематики найбільше пропозицій щодо вирішення 

проблем у цій галузі. 

Таким чином, стан сучасної української культури напряму залежить від 

того, наскільки вона профінансована. Але якщо не торкатися фінансової 

частини у галузі культури, а говорити про потенціал української культури та 

перспективи її розвитку, то тут майже немає критики. І в 2011, і в 2014 роках 

присутні матеріали, що якісно розкривають тему про різноманітні 

кінофестивалі як українські, так і зарубіжні, театральні вистави, книги та ін. 

Події культурного життя в Україні постійно висвітлюються на сторінках 

газет «Дзеркало тижня» та «День». У той же час, це здебільшого публікації, які 

лише повідомляють про певну мистецьку подію або акцію. Грунтовні 

аналітичні статті про стан культури в Україні у розділі «Культура» обох видань 

існують, але їх кількість не дуже велика. Так само не надто багато статей щодо 

шляхів розв’язання основних проблем у сфері культури. 

6. Щоб зацікавити читача у культурно-мистецькому контенті українських 

видань, слід удосконалювати передусім технічні можливості таких видань. 

Якісний веб-дизайн сторінок, структуроване представлення інформації та 

супроводження релевантними аудіо- та відеоматеріалами може зацікавити 
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навіть того читача, який рідко знайомиться з культурними новинами. В той же 

час, якби такий читач хоча б один раз потрапив на таку статтю-анонс вистави, 

що супроводжувалась б якісним відео і яке б швидко завантажувалось (доки 

читач не передумав його переглядати), цілком ймовірно, що читачу б уривок 

вистави сподобався, і, як наслідок, новини про театр та анонси театральних 

постановок не здавалися б йому такими «сухими». Важливим при копіюванні 

таких західних технічних можливостей та інтерактивної манери представлення 

інформації є не віддаляти читача від безпосередньо культурної події — п’єси, 

вистави чи концерту, задовольнивши його коротким аудіовізуальним 

супроводом та дозволивши інтернету ще більше «абсорбувати» його, а 

підігріти його цікавість до культурної інформації в цілому або ж до 

конкретного культурного жанру. 

Також досить вдалою є концепція «гіда по місту», і українські видання 

цей досвід можуть перейняти. У такому випадку розділ «Культура» збільшив 

би свою аудиторію якщо не на паперовому носії, то точно в інтернеті. На 

сьогоднішній день, читач, шукаючи, яку виставу чи виставку йому відвідати, 

замість довідково-пізнавального контенту натрапляє на сайти, що є інтернет-

магазинами квитків на концерти та вистави. Цінність інформації, що викладена 

на них, є низькою, і підходить лише для тих, хто вже знає, чим зайнятися 

увечері, лише квиток не встиг придбати. Для тих, хто шукає новизни, хто ще не 

визначився зі своїми культурними вподобаннями, хто хоче зрозуміти зміст та 

акцент п’єси чи вистави перш, ніж витрачати кошти, хто шукає альтернативні 

постановки та інтерпретації, прагне послухати чи подивитися на нових, 

молодих виконавців улюбленого жанру, необхідний гід-вказівник, а не сайт 

швидкого бронювання. Таким гідом має бути розділ «Культура» українських 

авторитетних видань. Це позитивно вплине на кількість аудиторії видання, а 

також виконуватиме просвітницьку функцію, виховуватиме споживача. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мірошниченко Ю. П. Культурно-мистецька проблематика провідних 

якісних газет України та світу. — Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій зі спеціальності 27.00.01 — теорія та історія соціальних 

комунікацій. — Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2015. 

Дисертація присвячена висвітленню проблем культури в сучасних 

українських та зарубіжних виданнях. В основу дослідження покладено такі 

українські видання, як: «День» та «Дзеркало тижня», а також зарубіжні — «The 

New York Times», «The Guardian», «The Local». 

При дослідженні було виділено основні поняття «культури», визначено 

вплив ЗМІ на культурні явища, з’ясовано загальні тенденції висвітлення 

культурної проблематики на сторінках газет українських та зарубіжних видань, 

здійснено порівняльний аналіз культурно-мистецького контенту, тенденцій його 

представлення в українських та зарубіжних виданнях, розкрито стан сучасної 

української культури шляхом моніторингу цієї проблематики на сторінках газет 

«День» та «Дзеркало тижня», надано пропозиції щодо покращення висвітлення 

питань культури, наприклад, форми подачі матеріалу, шляхів удосконалення 

тощо, визначено перспективи розвитку контенту української культурно-

мистецької проблематики. 

Ключові слова: культура, ЗМІ, культурно-мистецька проблематика. 
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Мирошниченко Ю. П. Культурно-художественная проблематика 

ведущих качественных газет Украины и мира. — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 — теория и история социальных 

коммуникаций. — Институт журналистики Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. — Киев, 2015. 

Диссертация посвящена освещению проблем культуры в современных 

украинских и зарубежных изданиях. В основу исследования положены такие 

украинские издания – «День» и «Зеркало недели», а также зарубежные — The 

New York Times, The Guardian, The Local. 

В теоретической части были рассмотрены, прежде всего, определения 

понятия «культура» представителями различных наук, осуществлялся анализ 

дефиниции «культура» украинскими и зарубежными учеными. В настоящее 

время существуют уже десятки тысяч толкований этого понятия. Самой 

распространенной ошибкой является то, что часто культуру толкуют только 

как искусство и литературу, но это неправильно, поскольку она содержит в 

себе значительно более широкий спектр явлений. Анализировались различные 

сферы, где употребляется понятие «культура». Было рассмотрено 

взаимодействие культуры и масс-медиа и то, как они влияют друг на друга. 

Важный вопрос работы — роль массовой культуры в обществе. Было 

рассмотрено разнообразие мнений ученых, которые различаются между собой. 

Что такое «массовая культура» и относится ли она к той культуре, которая 

предназначена для духовного развития человека. Ведь в наше время новейших 

технологий все приобретает новые значения, также и культура. Сейчас очень 

часто понятие современной культуры уже не воспринимают как «высокая 

культура», а считается неким суррогатом. Связь культуры с масс-медиа в свою 

очередь приводит к возникновению новых понятий, таких как: 

«медиакультура» и «глобальная культура». Происходят деформации или 

трансформация культуры, которые проявляются, например, в возникновении 

новых жанров искусства  

В практической части исследования были проанализированы разделы о 

культуре газет The New York Times (США), The Guardian (Великобритания), 

The Local (Германия) и украинских изданий «Зеркало недели» и «День». По 

поводу западных изданий, было принято решение рассматривать издания, 

которые имели широкое распространение среди читателей и наибольшую 

аудиторию. Газету The Guardian читает не только более 40 миллионов 

британцев, но и все англо-саксонское сообщество, а это еще как минимум 50 

миллионов читателей из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной 

Африки. По поводу газеты The New York Times, то она была избрана по той 

причине, что рассчитана на читателей крупнейшей развитой страны мира, и 

поэтому, было очень интересно проанализировать, какие культурные и 
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ценностные ориентиры имеет популярное издание в США, и как оно подает 

читателю информацию. The Local была выбрана как по географическим, так и 

по культурным соображениям.  

Газеты The Guardian и The New York Times очень похожи между собой 

как по информационным наполнением, так и по внешнему виду. Газета The 

Local, что выходит в Германии, имеет совсем другой формат, поэтому очень 

отличается от предыдущих двух. Качество немецкого издания значительно 

ниже качества аналогичных британского и американского изданий. Первые две 

газеты, которые пишут о культурной жизни, вмещают по несколько 

подразделений, на которые разбивают данную тематику. Таким образом, так 

удобнее найти то, что интересует читателя. The Local никак не разграничивает 

этот вопрос и статьи здесь значительно меньше. Здесь почти не встречаются 

большие аналитические материалы. Чаще всего это короткие заметки, которые 

сообщают ту или иную новость. Именно такие различия между изданиями 

позволяют нам более четко определить то, как освещают культуру в разных 

странах мира. Поскольку главной целью было рассмотреть освещение проблем 

культуры на украинском пространстве, то наиболее уместны два издания — 

«День» и «Зеркало недели». Именно эти две газеты являются ведущими и 

статусными в нашей стране, что позволило объективно осветить данный 

вопрос. В результате выявлены особенности освещения и общие тенденции 

раскрытия данной тематики, которые прослеживаются на страницах 

украинских и зарубежных газет, даны предложения по улучшению освещения 

вопросов культуры, например, формы подачи материала, пути 

совершенствования и т. п., определены перспективы развития контента 

украинской культурно-художественной проблематики.  

Ключевые слова: культура, СМИ, культурно-художественная 

проблематика. 

 

SUMMARY 

 

Miroshnychenko U. Cultural and artistic problems in 

leading quality newspapers of Ukraine and the world. — 

Manuscript. 

Dissertation for a PH.D. in Social Communications, specialty 27.00.01 — 

Theory and History of Social Communications. — Institute of Journalism of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. — Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to coverage of cultural issues in modern Ukrainian 

and foreign editions. The study is based on the following Ukrainian editions: «Day» 

and «Mirror of the Week» as well as foreign ones — «The New York Times», «The 

Guardian», «The Local». 



 

 

17 

The research determined the notion of “culture”, the influence of media on 

cultural phenomena, indentified major trends in coverage of cultural issues in 

Ukrainian and foreign newspapers. The comparative analysis of cultural and artistic 

content was carried out, as well as of the trends in its presentation in Ukrainian and 

foreign editions, and an insight into the state of contemporary Ukrainian culture was 

provided, through monitoring the issue in the newspapers «Day» and «Mirror of the 

Week». Suggestions for improving coverage of culture were provided, such as the 

ones to do with forms of presentation, ways of improvement etc. The prospects of 

development of Ukrainian cultural content and artistic issues have been identified. 

Key words: culture, media, cultural and artistic issues. 
 


