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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Концерт, що починаючи з кінця ХVІІ ст. 

став одним із провідних засобів публічної презентації музичних творів, 

впродовж останнього століття суттєво еволюціонував. До урізноманітнення 

його форм спричинилися трансформаційні процеси в мистецтві (як на 

структурному, так і на змістовному рівнях), що розгорталися в річищі 

соціокультурних змін ХХ – початку ХХІ ст. До усталеного типу концерту 

академічної музики доєдналися нові: естрадний, так званий «збірний», що 

поєднує різножанрові номери, експериментальний та ін. При цьому об’єктом 

презентації почали ставати не лише суто музичні опуси, а й танці, драматичні 

сцени (фрагменти театральних вистав), гумористичні оповідання, пародії, 

циркові номери тощо. Як наслідок, виникла необхідність переосмислення 

технологій організації концертів, питань фінансування, планування й обліку 

різних напрямів концертної творчості,  нерозривно пов’язаних з проблемами 

жанрової специфікації репертуару концертів різних типів, розумінням 

організаційних та економічних умов їх проведення. 

Еволюція форми й змісту концерту здійснювалася й всередині культурно-

мистецького життя України, що опинилася в ХХ – на початку ХХІ ст. в 

епіцентрі бурхливих громадсько-політичних і мистецьких подій. Впродовж 

цього періоду тут неодноразово відбувалася зміна суспільного устрою й 

державних кордонів, так само як механізмів функціонування мистецтва та його 

жанрово-стильових параметрів. При всій складності й динамічності процесів, 

що розгорталися в Україні впродовж означеного періоду, концерт був і дотепер 

залишається однією з констант духовного життя суспільства. 

Статус концерту як середовища звукової реалізації музичних текстів не 

міг не привернути до нього увагу науковців, в першу чергу фахівців у галузі 

музикознавства (найпоказовішим прикладом є відповідні розділи багатотомної 

«Історії української музики», що видається в ІМФЕ ім. М. Рильського НАН 

України). Крім того, факти проведення концертів як на загальноукраїнському, 

так і на регіональному рівнях та їх програми стали, що цілком природно, 

об’єктом інтересу численних дослідників художньої культури. Ними однак 

висвітлювалися переважно традиційні види концерту, пов’язані передусім із 

академічною музичною практикою. Роль концерту як важливого чинника 

культурно-мистецького життя, що еволюціонував у контексті соціокультурних 

процесів ХХ – початку ХХІ ст. до цього часу залишалася не вповні 

осмисленою. Отже, актуальність обраної теми дослідження видається 

безсумнівною. 

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

дослідження виконано на кафедрі теорії, історії культури і музикознавства  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та є частиною 

комплексної теми кафедри «Синергійні процеси розвитку культури в сучасній 

Україні» (протокол Вченої ради № 8 від 30.09.2014 р.). 

Мета дослідження полягає у висвітленні еволюційних процесів та 

характеристиці історичних форм концерту як сценічної форми функціонування 
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мистецтва у контексті культурно-мистецького життя України ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Відповідно до сформульованої мети було поставлено такі завдання: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження концерту як 

сценічної форми функціонування мистецтва; 

- визначити місце музичних організацій у концертному житті України 

першої половини ХХ ст.; 

- охарактеризувати діяльність державних та громадських музично-

концертних організацій України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 

- окреслити роль мистецьких навчальних закладів у концертному житті 

України; 

- висвітлити нові тенденції у концертній діяльності кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Об’єкт дослідження: культурно-мистецьке життя України ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Предмет дослідження: концерт як чинник культурно-мистецького життя 

України означеного періоду. 

Хронологічні межі дослідження, що охоплюють ХХ – початок ХХІ ст., 

конкретизуються на основі запропонованої М. Ржевською періодизації 

музично-культурного процесу, екстрапольованої також на культурно-мистецьке 

життя. Вихід за зазначені хронологічні межі зумовлено необхідністю 

висвітлення початкового етапу розвитку концерту як публічної форми 

репрезентації музики в Європі в цілому та Україні зокрема. 

Географічні межі дослідження окреслені українськими землями, що 

входили до складу Російської імперії (до 1917 р.) та СРСР (до 1991 р.), а також 

територією України доби незалежності. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань обрано 

системний підхід, що дозволив показати концерт як форму публічної 

репрезентації музики у сукупності його внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

історико-культурний підхід – для висвітлення еволюційних процесів у 

розвитку концертного життя України в його історичній динаміці як вагомого 

чинника розвитку національної культури. Серед інших дослідницьких методів 

застосовано: джерелознавчий – для вивчення та систематизації архівних джерел 

та журнальної періодики, ретроспективний метод – для висвітлення 

передумов, становлення та розвитку концертного життя Європи й України у 

XVII – XIX ст., метод типологізації – для виокремлення специфічних рис 

концерту як форми публічної репрезентації музики, гіпотези та припущення – 

для осмислення фактичного матеріалу, перевірки отриманих результатів та їх 

уточнення, метод теоретичного узагальнення – для підведення часткових та 

загальних підсумків дослідження. 

Теоретичною базою дослідження стали: 

- роботи, у яких розглядаються соціокультурні аспекти музичного 

мистецтва (С. Безклубенко, С. Волков, М. Каган, М. Ржевська, В. Сохор, 

В. Фомін та ін.); 



 3 

- теоретичні та історико-культурні праці, присвячені концерту та його 

ролі у музичному житті Європи та України (Н. Бєлявіна, Є. Дуков, 

О. Зінькевич, С. Клітін, І. Ковшарь, С. Лащенко, Н. Ліва, В. Мартинов, 

М. Мельник, К. Шамаєва та ін.); 

- дослідження, що розкривають питання діяльності музичних і 

культурницьких товариств, організацій, які провадять концертну діяльність 

(О. Бугаєва, Т. Бурдейна-Публіка, Р. Гарат, В. Кузик, М. Кузьмін, Т. Ляшенко, 

Й. Миклашевський, О. Посвістак, Т. Рибалко, О. Різник, С. Савельєва, 

Л. Семенко, О. Сергеєва, О. Шевчук, Е. Яворський та ін.), музичного 

менеджменту (О. Антонюк, І. Безгін, Н. Бєлявіна та ін.); 

- праці, присвячені регіональним аспектам культурно-мистецького життя 

України (Л. Ігнатова, А. Литвиненко Л. Микуланинець, В. Мітлицька, Т. Росул, 

О. Стебельська, М. Черепанин, П. Шиманський, О. Якимчук та ін.). 

Джерельною базою дослідження стали:  

− матеріали Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

(ф. 50), Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 

(ф. 504), особистого архіву дисертанта; 

− газетна та журнальна періодика, де відображено концертно-мистецькі 

заходи: «Музика» (1923–1927), «Українська музична газета» (1926), «Музика 

масам» (1928–1930), «В мире искусств» (1907–1910), «Музыка и революция» 

(1928), «Культура і життя» (1972–1983), «Вечірній Київ» (1986–1988). 

Наукова новизна дослідження визначена у таких положеннях: 

Уперше: 

- здійснено комплексне дослідження концерту у контексті культурно-

мистецького життя України ХХ – початку ХХІ ст.; 

- охарактеризовано концерт як чинник культурно-мистецького життя у 

системі соціокультурних відносин, окреслено зовнішні та внутрішні зв’язки 

концерту як мистецької акції із соціокультурним середовищем; 

- систематизовано відомості щодо діяльності музичних товариств, 

державних та громадських музично-концертних організацій, навчальних 

закладів ХХ – початку ХХІ ст.; 

- висвітлено нові тенденції у концертній діяльності України кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.; 

- використано матеріали з архівних джерел в аспекті вивчення 

концертного життя України ХХ – початку ХХІ ст. 

Уточнено: 

- зміст поняття «культурно-мистецьке життя». 

Набули подальшого розвитку: 

- питання мистецтвознавчої регіоніки, пов’язані з культурно-мистецьким 

життям та концертною діяльністю; 

- проблематика, що розглядає питання становлення та розвитку концерту 

як сценічної форми функціонування мистецтва у соціокультурному просторі. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали 

можуть бути використані у викладанні курсів «Історія української музики», 

«Теорія та історія культури», у підготовці підручників, навчальних посібників, 
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методичних рекомендацій для підготовки фахівців з мистецтвознавства й теорії 

та історії культури, а також у діяльності з організації концертів, фестивалів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалась на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та читаннях, зокрема: 

- міжнародних (або з міжнародною участю): «Український народний 

музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження» (Київ, 2009); 

«Діалог культур у контексті історії греко-українських зв’язків» (Київ, 2011); 

ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні 

проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 

року як Року культури та відродження музеїв в Україні» (Київ, 2011); «Діалог 

культур: Україна – Греція» (Київ, 2012); Х Культурологічні читання пам’яті 

Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення» (Київ, 

2012); «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність» (Київ, 2012); 

ХІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія 

культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах 

глобалізації» (Київ, 2013). 

- всеукраїнських: «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, 

культурологічні, соціальні виміри» (Київ, 2010); «Засоби масової інформації як 

феномен культури і культура у засобах масової інформації» (Київ, 2011); 

«Естрадне та джазове мистецтво в контексті сучасної освіти» (Київ, 2013); 

«Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик» (Київ, 2013). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

8 одноосібних публікаціях, 4 з яких надруковано у наукових фахових виданнях 

України з мистецтвознавства, 1 – в іноземному науковому періодичному 

виданні; 3 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (223 найменувань) та додатків. 

Загальний обсяг роботи – 256 сторінок, обсяг основного тексту – 191 

сторінка. Додатки становлять 42 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано на зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і 

задачі, визначено об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано задіяні у 

роботі методи, зазначено теоретичну та джерельну базу дослідження, розкрито 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано 

інформацію про апробацію, публікації, структуру й обсяг дисертації. 

У Розділі 1 «Дослідження концерту в контексті культурно-

мистецького життя України: теоретико-методологічні та історіографічні 

аспекти» охарактеризовано стан наукової розробки проблеми та визначено 

поняттєво-категоріальний апарат роботи, окреслено її джерельну базу, а також 

висвітлено історичні передумови формування концертної складової культурно-

мистецького життя України ХХ – початку ХХІ ст. 
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У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» констатовано, що вивчення концерту як культурно-мистецького 

явища реалізовувалося в різних напрямках. Йдеться в першу чергу про аспекти 

дослідження його як виду художньої діяльності (Б. Асафьєв, Є.Дуков). Концерт 

безпосередньо вписаний до музичного життя – явища, що знайшло своє 

теоретичне осмислення у працях А. Сохора й В. Фоміна й конкретизувалося в 

окремих своїх проявах у доробку численних дослідників музичної культури 

регіонів України. Сучасні форми існування концерту спонукають до розгляду 

його в більш широкому контексті культурно-мистецького життя, що, 

відштовхуючись від визначення Є. Дукова, тлумачимо як середовище 

продукування, розповсюдження та сприйняття мистецьких творів, інших 

продуктів художньої культури, що вміщує в себе також пов’язані з цією 

діяльністю соціальні інститути. Зовнішні й внутрішні зв’язки концерту в 

системі соціокультурних відносин показано у відповідних схемах. 

У підрозділі 1.2 «Концерт як складова культурно-мистецького життя: 

історична ретроспектива» здійснено огляд основних етапів розвитку 

концертного життя Європи в цілому та України зокрема. Становлення й 

розвиток концерту як форми публічної презентації музичних творів, розпочате 

в останній третині ХVІІ ст., інтенсифікується у ХVІІІ – ХІХ ст. в річищі 

професіоналізації мистецтва.  

Поява публічного концерту пов’язана зі зміною запитів середовища, 

відокремленням музики від побуту, закріпленням її художньої автономності та 

самоцінності, формуванням публіки як особливої соціальної категорії, що 

очікує від музики емоційних та естетичних вражень. Розквіт концертної 

діяльності ознаменований появою нової інфраструктури (видання нот, 

виробництво музичних інструментів, система професійного навчання митців, 

музична критика тощо), що спрямована на розвиток культурно-мистецького 

життя в цілому. З розвитком концертної діяльності тісно пов’язані такі поняття, 

як виконавець-віртуоз, музичний твір, а також тріада «композитор-виконавець-

слухач». У ХІХ ст. відбувається остаточне формування концерту як системи із 

внутрішніми та зовнішніми соціокультурними компонентами, який можна 

вважати класичним, концертне життя ХІХ ст. відповідає системі організації 

суспільства індустріального типу. 

Процеси оновлення концертного життя, що розгорталися впродовж 

ХХ ст., особливо інтенсифікуються в останні десятиліття. Серед чинників 

оновлення назвемо орієнтацію на нові видовищні форми, що передбачають 

театралізацію концертів, використання нових комп’ютерних технологій, масову 

культуру (концерти класичної музики типу «middle culture»), поширення 

філармонічних концертів типу «концерт плюс» (концерт + виставка, концерт + 

фільм, концерт + вечірка). Нинішній етап розвитку концерту можна 

охарактеризувати як посткласичний, де організація концертів та форми їх 

проведення відповідають специфіці постіндустріального та інформаційного 

типів суспільства. 

Підрозділ 1.3 «Регіональний аспект дослідження концерту у контексті 

культурно-мистецького життя України» присвячено аналізу основних 
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напрямків і особливостей функціонування концерту в різних регіонах України у 

відображенні цілого ряду дослідників (Л. Ігнатової, А. Литвиненко 

Л. Микуланинець, В. Мітлицької, Т. Росул, О. Стебельської, М. Черепанина, 

П. Шиманського, О. Якимчук та ін.), що дозволило встановити наявність у 

динаміці розвитку цієї складової культурно-мистецького життя як 

відмінностей, так і цілого ряду спільних рис і закономірностей. Нерівномірність 

розгортання процесів у східній та західній частинах України пояснюється 

різницею соціокультурних обставин розвитку українського мистецтва в умовах 

бездержавності, що безпосередньо позначалося на концертному репертуарі, 

який формувався під впливом панівної ідеології та цензури, а також на ступені 

професіоналізації музикантів, співвідношенні аматорського й самодіяльного 

виконавства, централізації або децентралізації концертного менеджменту, 

музичних пріоритетах, смаках публіки тощо. Розвиток концертного життя 

українських регіонів у цілому відбувався відповідно до загальноєвропейських 

тенденцій: формування музичної інфраструктури (діяльність мистецьких 

товариств, що відповідали за організацію концертної діяльності), розвиток 

гастрольної діяльності, поява професійних мистецьких навчальних закладів, 

вплив держави на концертне життя через репертуарну політику. 

Розділ 2 «Організаційні та змістовні параметри концертної діяльності 

в Україні першої половини ХХ століття» присвячено висвітленню різних 

аспектів концертного життя країни зазначеного періоду. 

У підрозділі 2.1 «Діяльність музичних організацій другої половини ХІХ ст. 

як початковий етап становлення концертного життя» окреслено передумови 

подальшого розвитку концерту в досліджуваний в дисертації період. 

Заснування у Києві у 1852 р. «Філармонічного товариства» стало однією з 

перших спроб створення музичного об’єднання, яке мало на меті розширити 

рамки домашнього аматорського музикування, обмеженого салонами і 

вітальнями. Важливу роль у становленні концертного життя на українських 

землях у складі Російської імперії відіграло Російське музичне товариство 

(РМТ), організоване 1859 р. (з 1873 р. – Імператорське російське музичне 

товариство, ІРМТ), численні філії якого було відкрито у Києві (1863), Харкові 

(1871), Одесі (1884), Миколаєві (1892), Катеринославі (нині Дніпропетровськ, 

1898), Полтаві (1899), Херсоні (1904), Чернігові, Житомирі (1907), Умані 

(1911). На Галичині організаційну функцію, подібно до ІРМТ, відіграло 

товариство «Просвіта», засноване у 1868 р., яке мало багато філій, що діяли по 

всій Галичині. На відміну від ІРМТ, яке пропагувало зарубіжну та російську 

музику, «Просвіта» в концертно-організаційній діяльності орієнтувалася на 

український репертуар. 

Зазначено, що ІРМТ і «Просвіта» протягом другої половини ХІХ ст. 

сформували міцне підґрунтя для розвитку концертної діяльності та еволюції 

концерту як форми публічної презентації музики у ХХ ст. Їх діяльність 

закріпила основні компоненти соціокультурної системи, пов’язані з 

концертним життям (тріада «композитор-виконавець-слухач», концертний 

менеджмент, критика, ідеологічний та законодавчий компоненти), сприяла 
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інституалізації професійних мистецьких навчальних закладів та формуванню 

музичної індустрії. 

У підрозділі 2.2 «Функції музичних організацій у розвитку концертної 

складової культурно-мистецького життя України у першій половині ХХ ст.» 

висвітлено роботу цілого ряду створених у зазначений період музичних 

товариств та організацій, різних за своїми засадами та змістом діяльності – 

«Київського товариства літератури і мистецтв», «Музичного товариства 

ім. М. Лисенка», «Українського клубу», «Всеукраїнського музичного 

товариства ім. М. Леонтовича», «Укрфіл». 

Зазначено, що перша третина ХХ ст. характеризується розмаїттям 

концертних організацій в сенсі мети їх роботи та форм фінансового 

забезпечення, що свідчить про якісно новий етап розвитку концертного життя 

України та завершення формування соціокультурної системи концертної 

діяльності у всіх її складових. Ця стадія культурно-мистецького життя 

ознаменована також переходом кількісного чинника у якісний, який виявлявся 

у появі нових концертних форм, специфічних вже для ХХ ст. (концерти-лекції, 

концерти-мітинги, концерти на заводах та у сільській місцевості просто неба 

тощо). 

У підрозділі 2.3 «Концертний чинник діяльності мистецьких навчальних 

закладів України в першій половині ХХ ст.» зазначено, що вже від самого 

початку своєї роботи мистецькі навчальні заклади України досліджуваного 

періоду ставали важливими осередками організації й проведення концертів, 

поєднуючи освітні й художні функції. Провідними навчальними закладами, що 

проводили активну концертну діяльність, були Київське музичне училище 

(засн. 1868), Дніпропетровське музичне училище (1898), Музично-драматична 

школа (засн. 1904 р., з 1918 р. – Музично-драматичний інститут імені 

М. В. Лисенка), Київська консерваторія (засн. 1913), Одеська консерваторія 

(засн. 1913), Харківська консерваторія (засн. 1917) та ін. Участь у концертах 

надавала можливість учням – майбутнім виконавцям – здобувати навички й 

удосконалювати свою майстерність. При цьому концерти у навчальних 

закладах виконували важливі функції не лише в освітньому процесі, а й у 

культурно-мистецькому житті тих чи інших регіонів України, аж до заміщення 

відсутніх професійних музичних колективів. Публічні концерти за участі учнів 

та педагогів знайомили слухачів з найкращими творами світового мистецтва, 

новими творами сучасників, видатними виконавцями. 

У підрозділі 2.4 «Концертний репертуар як відображення 

соціокультурних процесів» на основі архівних документів (зокрема, з архіву 

композитора Б. Яновського) та київської преси (в тому числі журналу «В мире 

искусств»), було здійснено характеристику художніх концепцій та змістовного 

наповнення концертів у Києві та деяких інших містах України першої третини 

ХХ ст. Констатовано інтенсивність і насиченість концертного життя Києва, як і 

багатьох інших міст України цього періоду. У репертуарі виконавців вагоме 

місце посідала світова і російська класика, а також сучасна музика, у тому числі 

твори місцевих композиторів (проте, аж до 1920-х рр. через цензурні 

обмеження ускладнювали введення до репертуару української музики). 
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Введення до концертних програм модерністських за стильовими ознаками 

творів зумовило поширення форми концерту-лекції, що дозволяла доносити до 

публіки інформацію щодо нових тенденцій музично-культурного руху. У таких 

концертах-лекціях нерідко брали участь самі автори виконуваних опусів. 

У Розділі 3 «Оновлення тенденцій функціонування й розвитку 

концерту в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» 

охарактеризовано концертне життя країни зазначеного періоду. 

У підрозділі 3.1 «Діяльність музично-концертних організацій та 

громадських мистецьких об’єднань» розкрито питання роботи державних 

концертних організацій та громадських об’єднань у розвитку концертного 

життя України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вказано, що найбільша 

державна концертна організація другої половини ХХ ст. – «Укрконцерт» – 

займалася організацією та плануванням гастролей філармонічних та естрадних 

колективів, концертних бригад, українських театрів, окремих виконавців по 

Україні та за її межами. До складу «Укрконцерту» входило 350 артистів різних 

жанрів, у тому числі – співаків та музикантів-інструменталістів. Мистецькі 

колективи давали щорічно понад 70 тис. концертів, які відвідали 17–20 млн. 

слухачів, з них майже 20 тис. концертів – в сільській місцевості з аудиторією 

близько 5–6 млн. слухачів. 

У зв’язку зі зміною соціокультурної ситуації «Укрконцерт» в 1993 р. було 

реформовано і на його основі було утворено кілька гастрольно-концертних 

організацій: «Всеукраїнський центр фестивалів і концертних програм», 

«Український державний театр пісні», «Український державний центр 

культурних ініціатив». У 2010 р. усі державні підприємства, що відповідають за 

концертну діяльність, об’єднано в «Укрдержконцерт». Окрім 

«Укрдержконцерту», сьогодні в Україні працюють численні державні та 

комунальні концертні організації, приватні компанії, продюсерські центри, що 

займаються концертно-гастрольною діяльністю. 

Вагоме місце в концертному житті України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

також відіграють громадські мистецькі об’єднання. У дисертації висвітлено 

діяльність Асоціації діячів естрадного мистецтва України у контексті розвитку 

дитячо-юнацької творчості (організація всеукраїнських дитячих фестивалів-

конкурсів «Весняна Рапсодія», «Перлини України», «Первоцвіт-Надія», 

«Різдвяний Зорепад»), зазначено роль заключних гала-концертів як підсумкової 

мистецької акції, які мають значний резонанс у суспільстві і сприяють 

популяризації класичного мистецтва серед дітей та молоді. 

У підрозділі 3.2 «Концертна діяльність мистецьких навчальних закладів» 

висвітлюються роль і місце мистецьких навчальних закладів у концертному житті 

країни другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Охарактеризовано концертну 

діяльність Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, 

Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, Львівської 

національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, Київського інституту музики 

ім. Р. М. Глієра, Дніпропетровської консерваторії ім. М. І. Глінки. Подано 
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відомості про навчальні мистецькі колективи названих навчальних закладів, 

зазначено найбільш вагомі концертні події 2014 р. 

У підрозділі 3.3 «Новітні тенденції концертного життя кінця ХХ – 

початку ХХІ ст.» охарактеризовано сучасний етап концертного життя України, 

що позначений появою та поширенням нових форм концертів, пов’язаних із 

посиленням видовищного компонента та урізноманітненням варіантів 

мистецьких синтезів. Пошуки нових форм здійснюються в рамках фестивалів 

академічної музики – «Київ Музик Фест», «Музичні прем’єри сезону», 

«Міжнародний форум музики молодих» (Київ), «Два дні й дві ночі нової 

музики» (Одеса). Оригінальною є, приміром, побудова одеського фестивалю 

«Два дні й дві ночі нової музики», що триває 48 годин без перерви, де кожен 

концерт має свою назву: соло-соліссімо, дуель-дует, концерт-сцена, інтерлюдія, 

концерт-прелюдія, антракт-інсталяція, портрет тощо. 

У концертних заходах академічного напряму сьогодні широко 

використовуються аудіовізуальний перформанс, фьюжн-проекти, проводяться 

театралізовані тематичні концерти. Оновлення звукового середовища 

відбувається через впровадження у концертну практику електронної музики, 

старовинної музики європейської традиції та автентичного фольклорного 

виконавства, що включає традиційний спів та використання традиційних 

народних інструментів. Для сучасного концертного життя також характерно 

розширення кола осередків, що використовуються як концертні майданчики, 

серед яких назвемо музеї, храми, відкриті сцени. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Витоки концерту як форми музичної діяльності лежать у виокремленні 

у XVII ст. музики як автономного виду мистецтва, що призначена для 

безпосереднього слухання поза сакральним або побутовим контекстом. 

Усвідомлення музики як естетичної самоцінності стало головною передумовою 

появи нових форм її функціонування, найважливішим з яких став публічний 

концерт. 

Концерт як складова культурно-мистецького життя включає як власне 

мистецькі (композитор, виконавець, репертуар тощо), так і позамистецькі 

(публіка, приміщення, концертна організація тощо) компоненти. Остаточне 

формування концерту як цілісної системи, що має зовнішні та внутрішні 

мистецькі та позамистецькі компоненти, припадає на початок ХІХ ст. До 

зовнішніх (соціокультурних) ми відносимо тріаду «композитор – виконавець – 

слухач», що утворилася у зв’язку з виокремленням концерту як публічної 

форми презентації музики; законодавство, ідеологічну складову та цензуру, що 

регламентують концертну діяльність у контексті державної культурної 

політики та суспільного життя; концертну діяльність як організаційний 

компонент, що включає концертний менеджмент та продюсування; музичну 

індустрію, до якої відносимо видавничу діяльність, виготовлення музичних 

інструментів тощо; PR-блок, репрезентований музичною журналістикою 

(музичною критикою) і спрямований на художню оцінку концертної діяльності, 
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виховання смаків публіки та підтримку інтересу до творчості митців; 

професійні мистецькі навчальні заклади, що готують виконавців, композиторів, 

музичних продюсерів, журналістів, які беруть безпосередню участь у 

концертному житті. Зовнішні компоненти характеризують концерт як явище 

(феномен) культурно-мистецького життя поза проекцією на конкретні явища. 

До внутрішніх (мистецьких та соціокультурних) компонентів відносяться 

репертуар, виконавці, форма проведення концерту та приміщення – те, що 

притаманно концерту у його конкретних виявах. 

Зовнішній та внутрішній компоненти концерту як системи мають точки 

перетину: композитор та написані ним твори (репертуар), виконавці входять у 

соціокультурну систему, де концерт є публічною формою репрезентації музики 

і одночасно вони є безпосередніми учасниками концерту як конкретної 

публічної акції; форма заходу та приміщення пов’язані із концертним 

менеджментом як складової соціокультурної системи, де концертна діяльність 

є одним з провідних та усталених видів культурно-мистецького життя. 

Дослідження концерту як чинника культурно-мистецького життя 

передбачає звернення як до зовнішніх, так і внутрішніх його компонентів. Їх 

множинність та розмаїття дають можливість дослідження концерту з різних 

ракурсів. Так, предметом вивчення можуть стати концертний репертуар, 

концертна діяльність виконавців, публіка як складова концертної діяльності, 

продюсування концертів тощо, що робить дослідження концерту як чинника 

культурно-мистецького життя багатогранною та практично невичерпною. У 

роботі сконцентровано увагу на діяльності музичних, концертно-музичних, 

мистецьких громадських організацій та їх ролі у концертному житті України; 

відзначено місце професійних навчальних закладів у концертній діяльності; 

охарактеризовано нові тенденції у концертній діяльності кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. Ці аспекти є показовими і достатньо повно характеризують розвиток 

концертного життя України ХХ – початку ХХІ ст. у його історичній динаміці. 

2. Концертне життя в Україні тісно пов’язане з діяльністю музичних 

товариств, основним завданням яких стала організація публічних концертів. 

Кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст. були ознаменовані пожвавленням 

інтересу до музичного мистецтва, зокрема поширенням приватних концертів у 

маєтках аристократії та домах міської інтелігенції. У першій половині ХІХ ст. 

виникали спроби організації музичних товариств, які займалися організацією 

публічних концертів («Філармонічні товариства» у Харкові, Києві, Одесі), що 

відповідало запитам суспільства, проте остаточна інституалізація музичних 

організацій, які б опікувалися розвитком музичного життя і зокрема 

концертною діяльністю, припадає на другу половину ХІХ ст. Першою 

професійною організацією на теренах Російської імперії стає (Імператорське) 

Російське музичне товариство (1859–1917). Активізація національно-

патріотичного руху наприкінці ХІХ ст. сприяло утворенню національно-

орієнтованих організацій («Київське товариство літератури і мистецтв», 

«Український клуб» у Російській імперії, «Просвіта» на Галичині), які у 

концертній діяльності орієнтувалися на народне мистецтво та музику 

українських авторів. Якщо основна мета діяльності ІРМТ полягала у 
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загальнокультурному просвітництві, то діяльності «Українського клубу» та 

«Просвіти» – у просвітництві національно орієнтованому. 

У зв’язку з новими соціокультурними умовами у 20-30-х  рр. ХХ ст. 

з’являються численні музичні організації («Всеукраїнське музичне товариство 

ім. М. Леонтовича», «Укрфіл» та ін.). Спрямованість на розвиток української 

національної культури поступово витісняється в їх діяльності офіційно 

декларованою необхідністю здійснення впливу на робітничі та селянські маси з 

елементами політичної пропаганди, внаслідок чого популярними стають форми 

концерту-мітингу та концерту-лекції. Розмаїття музичних організацій 20-х рр. 

ХХ ст. у наступне десятиліття змінюється їх централізацією: виникають 

всесоюзні та національні філармонії, що повністю взяли на себе організаційні 

питання концертної діяльності, включаючи художній та ідеологічний 

компоненти. 

Діяльність філармоній була спрямована на розвиток музичної культури: 

музичне просвітництво для широких мас (концерти для робітників на 

підприємствах, концерту у клубах для селян тощо), розвиток музичного 

професіоналізму. Попри багато позитивних рис радянської системи 

мистецького менеджменту, негативним чинником у розвитку концертного 

життя України стало посилення ідеологічного тиску, що обмежувало репертуар 

виконавців і, починаючи з середини 30-х рр. ХХ ст., привело до стагнації 

розвитку музичної культури. Протягом 30-60-х рр. ХХ ст. в концертній 

практиці переважали апробовані форми концертів та дозволений цензурою 

музичний репертуар. 

3. Важливе місце у концертному житті України у другій половині ХХ ст. 

посідав «Укрконцерт», який займався організацією та плануванням гастролей 

філармонічних колективів, концертних бригад, українських театрів, окремих 

виконавців по Україні та за її межами. «Укрконцерт» щорічно організовував 

тисячі концертів у місті і селі, які відвідували мільйони слухачів. 

Після розпаду «Укрконцерту» у 1993 р. на його основі було утворено 

кілька концертних організацій – «Всеукраїнський центр фестивалів і 

концертних програм», «Український державний театр пісні», «Український 

державний центр культурних ініціатив» та ін., які у 2010 р. було об’єднано в 

«Укрдержконцерт». Сьогодні, окрім державного «Укрдержконцерту», 

організацією концертної діяльності займаються регіональні та комунальні 

концертні організації, приватні концертні агенції та продюсерські центри. 

Після 1991 р. та по сьогоднішній день в Україні концертно-гастрольне 

життя організовано за принципами ринкової економіки, при цьому концертно-

гастрольна діяльність також є одним з напрямків, яким опікується держава, у 

тому числі і законодавчо. Серед сучасних тенденцій концертного менеджменту: 

надмірна концентрація концертного життя у столиці і недостатня у регіонах, 

відсутність прямого зв’язку між кількістю концертних організацій і кількістю 

влаштованих та відвідуваних концертів, небажання відомих музикантів 

гастролювати у регіонах і невеликих містах, залучення аматорського, 

благодійного та просвітницького компонентів у концертному житті провінції 

для залучення до музичного мистецтва широких верств населення. 
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У концертному житті України значну роль відіграють громадські 

організації, в тому числі Асоціація діячів естрадного мистецтва України 

(АДЕМ), одним із напрямів якої є популяризація академічної музики серед 

дітей та молоді. Серед постійних акцій Асоціації – Всеукраїнські дитячі 

фестивалі-конкурси «Весняна Рапсодія», «Перлини України», «Первоцвіт-

Надія», «Різдвяний Зорепад», у яких беруть участь діти та молодь віком 6–24 

років, що виконують класичний, народний та естрадний репертуар. Значний 

суспільний резонанс мають заключні гала-концерти конкурсів-фестивалів, які 

записуються Національною телекомпанією України і демонструються на каналі 

УТ-1 протягом 6 місяців, а також широко висвітлюються у пресі. Гала-концерт 

як мистецька акція виконує різноманітні соціальні, культурні і виховні функції, 

сприяючи популяризації класичного мистецтва серед молоді та підтримуючи 

творчі колективи. 

4. Концерт як культурно-мистецька акція є важливою складовою у 

діяльності мистецьких начальних закладів. Концертна діяльність упродовж 

усього часу навчання для музикантів-професіоналів – вокалістів, 

інструменталістів, музикознавців та композиторів – є важливою формою 

роботи, фактично продовженням навчального процесу. З появою професійних 

музичних навчальних закладів остаточно сформувалися види концертів, 

безпосередньо або опосередковано пов’язані із навчальним процесом: 

1) концерти як важлива складова освітнього процесу – академічні, звітні; 

2) концерти класів – викладачів, тематичні; 3) концерти запрошених у 

навчальні заклади виконавців, які часто виконують функції майстер-класів. 

Кожен музичний навчальний заклад академічного спрямування має 

кілька мистецьких колективів – симфонічний оркестр, камерний оркестр, 

оркестри духових та народних інструментів, хор, різноманітні ансамблі 

духових та народних інструментів, іноді джазові колективи. Усі колективи є 

активними суб’єктами концертної діяльності у своєму місті, інших містах 

України та за кордоном. 

Професійні вищі навчальні заклади є носіями спадкоємності у культурно-

мистецькому житті міста, регіону, країни: у комунікативних ланках «вчитель 

(майстер) – учень (майбутній майстер)», «майбутній виконавець – музичний 

критик», «майбутній виконавець – музичний менеджер (імпресаріо, продюсер)» 

утворюються та закріплюються важливі зв’язки, які грають важливу роль у 

концертному житті і загальному розвитку національної музичної культури. 

5. Серед основних новітніх тенденцій у концертному житті України кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. виділимо такі: 1) актуалізація концертних форм із 

збільшенням ваги видовищного компонента (відеоінсталяції, відеотрансляції 

тощо), поширення концертів синтетичного типу (перформанси, театралізовані 

вистави тощо); 2) включення до програм концертів електронної музики, 

старовинної музики європейської традиції, автентичного фольклорного 

виконавства; 3) розширення мережі концертних осередків. 

Нові форми концертів, зокрема аудіовізуальний перформанс, фьюжн-

проекти, пластично-драматичні композиції, театралізовані тематичні концерти, 
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відео-, кіно- і мультимедійні інсталяції, широко використовуються на 

фестивалях академічної музики.  

Концертне життя кінця ХХ – початку ХХІ ст. характеризується 

розширенням звукової палітри. Електронна музика сьогодні є постійним 

компонентом концертів, що відбуваються у рамках фестивалів сучасної 

академічної музики. Концерти старовинної музики стають повсякденністю 

українського концертного життя. Фольклорний напрям концертної діяльності 

представлений автентичним виконавством, українською вокальною та 

інструментальною народною музикою, фольклором інших (зокрема східних) 

народів; народний інструментарій також сьогодні є частиною не лише 

фольклорної та академічної, а й естрадної концертної практики. 

Серед нових концертних осередків, що сьогодні функціонують як 

повноцінні концертні майданчики – музеї, храми, відкриті сцени. Кожен 

осередок має свою специфіку, пов’язану з основним своїм призначенням: у 

музеях концертні акції носять просвітницький характер, вони часто 

супроводжуються виставками з фондів музеїв та вступними словами його 

співробітників, концерти у храмах включають твори переважно духовної 

музики. 

Вивчення концертної діяльності в Україні ХХ – початку ХХІ ст. не 

вичерпується означеними параметрами та напрямами. Серед напрямків 

подальших досліджень – всебічне висвітлення діяльності мистецьких 

товариств, громадських організацій, навчальних закладів; характеристика 

окремих напрямів концертної діяльності у сферах академічної, народної, 

естрадної музики та ін. Актуальними також можуть стати роботи, що 

розкривають питання музичного менеджменту та продюсування у концертній 

діяльності академічного спрямування. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Левко В. І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя 

України ХХ – початку ХХІ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено розгляду концерту як чинника розвитку 

культурно-мистецького життя України ХХ – початку ХХІ ст. У роботі 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження концерту як 

сценічної форми функціонування мистецтва, визначено місце музичних 

товариств, державних та громадських організацій у концертному житті України 

ХХ – початку ХХІ ст., окреслено роль мистецьких навчальних закладів у 

концертному житті України, висвітлено нові тенденції в організації концертної 

діяльності кінця ХХ – початку ХХІ ст. Зазначено, що концерт як публічна 

форма презентації музики є важливим компонентом музичного життя Європи в 

цілому й України зокрема. Запропоновано погляд на концерт як цілісну систему 

із зовнішніми та внутрішніми зв’язками, функціонування якої забезпечується 

взаємодією зовнішніх та внутрішніх її компонентів. Зазначено зв’язок 

концертного життя з динамікою українського музично-культурного процесу 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. 
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Ключові слова: концерт, концертна діяльність, музичні товариства, 

концертні організації, мистецькі навчальні заклади. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Левко В. И. Концерт как фактор культурно-художественной жизни 

Украины XX – начала XXI века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

по специальности 26.00.01 – теория и история культуры. – Национальная 

академия руководящих кадров культуры и искусств, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена рассмотрению концерта как фактора развития 

культурно-художественной жизни Украины ХХ – начала XXI в. В работе 

обоснованы теоретико-методологические основы исследования концерта как 

сценической формы функционирования искусства, определено место 

музыкальных обществ, государственных и общественных организаций в 

концертной жизни Украины ХХ – начала XXІ в., определена роль 

художественных учебных заведений в концертной жизни Украины, освещены 

новые тенденции в организации концертной деятельности конца ХХ – начала 

XXI в. 

Концерт как публичная форма презентации музыки является важным 

компонентом музыкальной жизни Европы в целом и Украины в частности. 

Истоки концерта как формы музыкальной деятельности лежат в осознании в 

XVII в. музыки как автономного вида искусства, предназначенного для 

непосредственного слушания вне сакрального или бытового контекста. 

Осознание музыки как эстетической самоценности стало главной 

предпосылкой появления новых форм ее функционирования, важнейшей из 

которых становится публичный концерт.  

Концертная жизнь в Украине тесно связана с деятельностью 

музыкальных обществ, основной задачей которых стала организация 

публичных концертов. Важное значение в становлении концертной жизни 

Украины в составе Российской империи сыграло «Русское музыкальное 

общество», многочисленные филиалы которого были организованы в Киеве, 

Харькове, Одессе, Николаеве, Екатеринославе, Полтаве, Херсоне, Чернигове, 

Житомире, Умани. В связи со стремительным ростом национальной культуры 

возникли такие художественные общества, как «Просвещение», «Киевское 

общество литературы и искусств», «Украинский клуб», которые в концертно-

организационной деятельности были ориентированы прежде всего на 

украинский репертуар. С 20-х гг. ХХ в. появляются новые музыкальные 

общества – «Всеукраинское музыкальное общество им. М. Леонтовича», 

«Укрфил» и др. Во второй половине ХХ в. крупнейшей государственной 

концертной организацией был «Укрконцерт». Ныне в Украине работают 

многочисленные государственные и коммунальные концертные организации, 

частные компании, продюсерские центры, занимающиеся концертно-

гастрольной деятельностью. В концертной жизни Украины значительную роль 
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играют общественные организации, среди которых – Ассоциация деятелей 

эстрадного искусства Украины.  

Начиная с 50-х гг. ХХ в. и до сегодняшнего дня сегодня важное место в 

концертной жизни Украины играют ведущие музыкальные учебные заведения – 

Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского, Одесская 

национальная музыкальная академия им. А. В. Неждановой, Львовская 

национальная музыкальная академия им. Н. В. Лысенко, Харьковский 

национальный университет искусств им. И. П. Котляревского, Киевский 

институт музыки им. Р. М. Глиэра, Днепропетровская консерватория 

им. М. И. Глинки. Среди основных видов концертной деятельности – 

академические концерты, концерты классов преподавателей, отчетные 

концерты отделов и учебных заведений, тематические и юбилейные концерты.  

Современный этап развития концертной деятельности в Украине 

характеризуется экспериментальностью, поиском новых форм, тяготением к 

синтетичности и зрелищности. Новые формы концертов широко используются 

в фестивалях академической музыки – киевских «Киев Мюзик Фест», 

«Музыкальные премьеры сезона», «Международный форум музыки молодых», 

одесском «Два дня и две ночи новой музыки». Среди новых концертных форм – 

аудиовизуальный перформанс, фьюжн-проекты, пластически-драматические 

композиции, театрализованные тематические концерты, видео, кино и 

мультимедийные инсталляции. 

Концертная жизнь конца ХХ – начала ХХІ в. ознаменована расширением 

звуковой палитры музыки. Электронная музыка сегодня является постоянным 

компонентом концертов, которые проходят в рамках фестивалей современной 

академической музыки. Концерты старинной музыки становятся 

повседневностью украинской концертной жизни. Фольклорное направление 

концертной деятельности представлено аутентичным исполнительством, 

украинской вокальной и инструментальной народной музыкой, фольклором 

других (в частности восточных) народов; народный инструментарий сегодня 

является частью не только фольклорной и академической, но и эстрадной 

концертной практики. 

Среди новых концертных центров, которые сегодня функционируют как 

полноценные концертные площадки – музеи, храмы, открытые сцены. Каждый 

из них имеет свою специфику, связанную с основным своим назначением: в 

музеях концертные акции носят просветительский характер, концерты в храмах 

предполагают звучание произведений преимущественно духовной музыки. 

Ключевые слова: концерт, концертная деятельность, музыкальные 

общества, концертные организации, художественные учебные заведения. 
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The thesis studies and defines concert as a factor of cultural and artistic life of 

Ukraine of the XX – beginning of the XXI century. This work provides theoretical 

and methodological principles of study of a concert as a stage form of art functioning, 

determines the place of music companies, state and public organizations in concert 

life of Ukraine in the XX – beginning the XXI century, outlines the role of arts 

education institutions in Ukrainian concert life, highlights new trends in the concert 

organization in late XX – XXI century. It is noted that concert as a public form of 

music presentation is an important component of musical life in Europe in general 

and Ukraine in particular. A concert is seen as a whole system with internal and 

external communications, operation of which is provided by the interaction of 

external and internal components. The paper proves the specified connection of 

concert life with dynamics of Ukrainian musical and cultural process of XX century. 

Keywords: concert, concert activity, music companies, concert organizations, 

art schools. 

 

 


